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RESUMO 

Este trabalho discute a relação entre o instituto da cultura de paz e as repercussões de suas 

práticas no desenvolvimento brasileiro. Em que pese a quantidade de estudos descritivos 

sobre práticas restaurativas, não há, na literatura, registro de pesquisa que as relacione com o 

desenvolvimento socioeconômico. Inicialmente, a pesquisa analisa a singularidade 

democrática brasileira, o processo de inclusão/exclusão dos cidadãos, a subconcessão de 

educação e a inoperabilidade da Constituição como mecanismo redutor da violência. A seguir, 

apresenta-se uma análise comparativo-estatística sobre a violência utilizando como corte 

epistêmico o número de homicídios na adolescência no período compreendido entre 2003 e 

2015 ocorridos no Brasil. Nesse sentido, objetiva-se confirmar ou refutar a hipótese trazida à 

baila pela UNESCO que categoriza a educação como principal mecanismo instituidor da paz 

e impulsionador do desenvolvimento. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico sobre a 

paz a teoria de Johan Galtung. Analisa-se, ainda, documentos normativos internacionais e 

nacionais instituidores da cultura de paz. Por fim, o estudo investiga as práticas restaurativas 

em âmbito escolar, em especial no Estado do Ceará e no Estado de São Paulo e os influxos 

destas na construção da pacificação social, no absenteísmo escolar e no desenvolvimento 

socioeconômico. A pesquisa é preponderantemente do tipo documental e bibliográfica, 

envolvendo abordagem descritiva, dialética, teórica e empírica. Utilizou-se a metodologia  

qualitativa em relação às fontes e dados apresentados e analisados. A documentação 

explorada contemplou, além do diploma constitucional, documentos e convenções 

internacionais e demais diplomas normativos, como regulamentos e diretrizes de 

implementação de práticas de restaurativas em âmbito escolar. Nesse âmbito, não só a 

literatura de Direito foi avaliada. Houve, ainda, o contato com outras esferas científicas –  

dentre estas, a Sociologia, a Economia e a Educação - a fim de se obter o conhecimento de 

conceitos, das potencialidades e dos limites que cercam o sistema constitucional brasileiro e o 

alcance e efetividade das práticas restaurativas em ambiente educacional. Constata-se a 

redução do fenômeno da violência em âmbito escolar. Há, ainda, indícios de arrefecimento 

em situações de conflito e indisciplina estudantil. Por fim, verifica-se a redução no 

absenteísmo escolar e a relação direta entre este fenômeno com a promoção do 

desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Violência. Cultura de Paz. Práticas Restaurativas na Educação. 

Desenvolvimento.



 

 

                                                            ABSTRACT 

This paper discusses a relationship between the Culture of Peace and the repercussions of its 

practices on Brazilian development. In a list of studies on restorative practices, there is no 

literature evidence that relation it with socioeconomic development. Initially, the research 

analyzes the Brazilian democratic uniqueness, the process of inclusion / exclusion of citizens, 

subcession of education and the inoperability of the Constitution as a mechanism that reduces 

violence. The following parte is a comparative-statistical analysis on violence that analyses 

the number of homicides in adolescence in period between 2003 and 2015. In this sense, the 

objective is to confirm or to refute the hypothesis brought by UNESCO which categorizes 

education as the principal mechanism for establishing peace and driving development. The 

research uses as a theoretical reference on peace Johan Galtung's theory. It also analyzes 

international and national normative documents that describe the culture of peace. Finally, the 

study investigates restorative practices in schools, especially in the States of Ceará and the 

State of São Paulo and the inflows of it in the construction of social pacification, school 

absenteeism and socioeconomic environment. The research is predominantly of the 

documentary and bibliographic type, involving the descriptive, dialectical, theoretical and 

empirical approach. A qualitative methodology was used. The explored documentation, in 

addition to the constitutional diploma, includes international documents and conventions and 

additional diplomas, as well as guidelines for implementing restoration practices in certain 

domains. In this context, there is no just law literature for evaluation. There was also contact 

with other scientific spheres - among them sociology, economy and education - in order to 

obtain knowledge of concepts, potentialities and limits that surround the constitutional system 

and the scope and effectiveness of restorative practices in an educational environment. There 

is a reduction in the phenomenon of violence in schools. There are also signs of cooling in 

situations of conflict and student indiscipline. Finally, there is a reduction in school 

absenteeism and a direct relation between this phenomenon and the promotion of 

socialeconomic development. 

 

 

Keywords: Violence. Culture of Peace. Restorative Practices in Education. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário de violência no qual o Brasil encontra-se imerso traz à baila questões 

estruturais, cruciais para a compreensão deste fenômeno multifacetado. Nesse sentido, é 

primordial que se apresente a definição de um conceito de paz que possa abranger a violência 

não apenas como agressão física direta, mas como um processo sistêmico de violações. 

Parte-se, assim, da teoria de Johan Galtung. Este, ao dividir o conceito de paz em 

duas categorias (negativa e positiva), descreve a paz negativa apenas como a ausência de 

guerras. Tal acepção não leva em consideração  aspectos como violações de direitos humanos 

e expressões da desigualdade social. Por outro lado, a paz positiva exige reflexões sobre as 

questões sociais e econômicas, almejando a construção de uma justiça social. Esta vertente 

encontra-se simbioticamente relacionada a elementos como justiça, direitos humanos, 

democracia e cultura de não-violência.1 

Em consonância com o referido marco teórico encontram-se documentos 

internacionais proclamados pela Organização das Nações Unidas, a exemplo do documento 

de “Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz”, de 1999, que também traz o  

conceito de paz não apenas como a ausência de conflitos diretos, mas como um instituto que 

necessita de uma série de valores, comportamentos e tradições para que se desenvolva. O 

documento normativo internacional relaciona, ainda, a paz à promoção da democracia, 

desenvolvimento dos direitos humanos e promoção e resolução pacífica dos conflitos.2 

Nesta pesquisa, utiliza-se a subdivisão galtuniana da violência em três espécies: a 

direta, que pressupõe a existência de um autor que intencionalmente a exerce, influenciado 

por subfatores como personalidade, gênero e macrocultura; a indireta ou estrutural, 

característica de grupos de seres humanos ou de comunidades, representadas, em sua maioria, 

pela repressão política e pelo aproveitamento econômico, e a cultural, legitimadora de 

violações, de caráter essencialmente simbólico. Esta última categoria encontra-se imiscuída 

na ideologia, religião, na linguagem, na arte e no Direito. 3  

O estudo, portanto, pretende desconstruir a concepção tradicional de violência 

como agressão direta e investigar o cenário no qual tal fenômeno está inserido. Para tanto, 

parte-se do panorama brasileiro pautado pela desigualdade, sub-integração e exclusão. Para a 

realização do estudo do ambiente democrático brasileiro, parte-se de teóricos como: Marcelo 

                                                
1 GALTUNG, Johan. Peace, Postive and Negative, 2011, The Encyclopedia of Peace Psychology, v. 1, p. 1, 
2011. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbepp189. Acesso em 15 jan. 2018. 
2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. 
1999. Disponível em:  http://www.comitepaz.org.br/dec_prog_1.htm.  Acesso em: 20 jan. 2018. 
3 GALTUNG, Johan. Cultural Violence. Journal of Peace Research, Oslo, v. 27, n. 3, p. 291-305, 1990.  
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Neves, em sua reformulação de uma teoria Luhmaniana que fosse capaz de atender as 

particularidades de democracias ditas “periféricas” e Jessé Souza. Para este último autor, é 

imprescindível o estudo do processo de formação das classes sociais brasileiras para uma 

completa análise do cenário de exclusão e violência do País.  

A teoria de Marcelo Neves evidencia o panorama característico da democracia 

brasileira. Para o autor, há um déficit de legitimidade dos representantes dos Poderes 

Executivo e Legislativo no atendimento das demandas sociais. Os poderes sofrem ingerências 

bloqueantes que o impedem de exercer seu múnus político em prol da população. A 

democracia brasileira é caracterizada por um subsistema em que as classes dominantes 

possuem acesso às prestações do sistema, porém não se sujeitam a seus deveres. Desse modo, 

a Constituição só é concretizada se os interesses dos grupos dominantes não forem 

negativamente impactados. Logo, a satisfação de direitos sociais e a realização de reformas 

sociais são caracterizadas como subversivas, na medida em que colidam com os interesses do 

setor privilegiado da sociedade brasileira. A Constituição, na democracia brasileira, não atua 

como mecanismo de autonomia operacional do direito, apto a atender às demandas sociais e à 

promoção da cidadania.4 

Nesse sentido, o autor atribui como elementos responsáveis por tais características 

na democracia brasileira o seu desenvolvimento tardio e seu processo colonizatório e 

exploratório perpetrado por meio das potências europeias.  

Assim, ao partir da análise de Priore5, que atesta a violência como fenômeno que 

atinge a sociedade brasileira desde o período colonial, a pesquisa analisa brevemente o 

processo colonizatório e o papel das múltiplas violências (direta, estrutural e cultural) 

perpetradas neste período histórico no processo de formação social brasileira. Constata-se, 

assim, uma relação íntima entre o perfil daqueles envolvidos (seja na condição de vítima ou 

de agente) na violência direta e os excluídos e violentados durante o sistema colonial. A 

violência, no Brasil, atinge preponderantemente ao negro, pobre, de baixa escolaridade. 

Nesse sentido, dados expostos na pesquisa, por Gutierrez e Mendonça, atestam que a 

desigualdade causa o crime de fato, e não o contrário.6  Verifica-se, ainda, no que tange à 

                                                
4 NEVES, Marcelo.  Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276, 1994. p. 262. 
5 PRIORE, Mary Del; MULLER, Angélica. História dos crimes e da violência no Brasil. São Paulo: Editora 
UNESP, 2017. p. 8. 
6 Ibid., p. 13.  
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violência escolar, que “a desigualdade social, causada especialmente pela concentração de 

renda, além da fome e desemprego, constitui a principal causa da violência.”7 

Neste ponto, Jessé Souza apresenta a perniciosidade deste processo exploratório 

da formação do País e suas consequências na manutenção deste padrão de violência e 

exclusão contra aquele que fora escravo, trazendo à baila o papel da concessão da educação 

na mutação deste sistema. Para o autor, o panorama de exclusão social e jurídica do sistema 

reverbera na perpetuação do esquema de dominação de classes e na continuidade do padrão 

de desigualdade social, de modo que os fatores determinantes para o processo de 

aprendizagem e mobilidade social não são concedidos à classe baixa, retroalimentando o 

sistema de estaticidade das classes sociais, com a consequente reprodução do fenômeno da 

exclusão social e da violência. 

Nesse sentido, a educação apresenta-se como o elemento transformador deste 

processo. Esta representa um direito fundamental, dotado de grau de fundamentalidade, na 

medida em que, para além de sua essencialidade (fundamentalidade material), também 

encontra-se positivada no documento político-jurídico de maior relevância no ordenamento 

jurídico brasileiro (fundamentalidade formal). 

A categorização do direito à educação como direito fundamental e o tratamento 

concedido a este pela Carta Constitucional de 1988 demonstra a importância deste direito na 

satisfação dos demais. A educação pode funcionar como um instrumento que reforça nos 

indivíduos seu grau de criticidade, de análise política, de autonomia e exigência de seus 

direitos sociais. Para além disso, a educação possibilita a satisfação dos direitos culturais e 

econômicos, visto que a não satisfação de tais direitos, na maioria das vezes, encontra-se 

relacionada à ausência de conhecimento destes direitos econômicos e sociais por parte da 

população e de seus meios de reclamação.8 Por fim, a educação representa um elemento que 

possibilita a mobilidade social, desestabilizando a pirâmide da desigualdade social.  

A educação apresenta-se, ainda, como uma força motriz no processo de 

experiências que fomentem o convívio pacífico. No processo de construção de uma sociedade 

civil forte, parece ser crucial o desenvolvimento de relações positivas dentro do nexo que 

sustenta a vida individual e coletiva. Nesse sentido, o sistema escolar fornece uma sólida base 

                                                
7 ALMEIDA, Sinara. Avaliação das concepções de violência no espaço escolar e a mediação de conflitos. 
2009. 189f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2009. p. 115. 
8 GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. 
Educação, Porto Alegre, v. 31, n.1, p. 66-74, jan./abr. 2008. p. 70. 
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para o processo de construção, uma vez que o sistema educacional apresenta-se como a 

instituição central no desenvolvimento e educação dos cidadãos. 

A investigação, portanto, pretende analisar a educação como instrumento de 

redução dos fenômenos de exclusão, desigualdade e violência. Para tanto, partindo do 

pressuposto da relevância do ambiente escolar neste processo, procura-se investigar o papel 

de práticas de solução consensual de conflitos no ambiente escolar possuem impactos 

significativos na evasão escolar. 

Isso porque estudos indicam uma correlação entre frequência escolar e redução da 

violência, de modo que o “aumento de 1,0% da taxa de frequência escolar de jovens entre 15 

e 17 anos reduz a taxa de homicídios no Brasil em 5,8%”.9 

Parece, portanto, haver no processo educacional um conteúdo de convivência e de 

cidadania que ofereceria uma espécie de proteção contra a violência. A interação social com 

outras crianças em um ambiente no qual o conflito é mediado reflete no modo como tais 

crianças aprendem a lidar com o conflito de forma de modo não-violento, culminando, a 

posteriori, na redução do número de mortes por homicídio. A educação apresenta-se, nesse 

sentido, como um escudo social contra a violência, protegendo além do aluno, o terceiro que 

viesse a entrar em conflito com este.  

Nesse esteio, investiga-se o papel das práticas restaurativas em ambiente escolar 

como mecanismo construtor de uma cultura de paz. Além disso, perquire-se se a referida 

cultura apresenta evidência empíricas de redução de conflitos e auxilia na permanência do 

estudante na escola.  

O escopo deste estudo, no entanto, não se encontra na descrição exaustiva das 

práticas, visto que inúmeros outros trabalhos já o fizeram, mas concentra-se na inédita tarefa 

de relacionar tais práticas à promoção de um ambiente escolar de não-violência e no possível 

impacto deste na redução do absenteísmo escolar. Deste modo, objetiva-se estudar se, ao 

final, tais práticas seriam capazes de funcionar como instrumento de redução da desigualdade 

e do fenômeno da exclusão social. 

Nesse sentido, a pesquisa possui como recorte epistemológico a juventude (entre 

12 e 19 anos), isso porque, no Brasil, dados evidenciam que a vítima mais expressiva do 

                                                
9 CERQUEIRA, Daniel; MELLO, João. Menos Armas, Menos Crimes. Brasília: IPEA, 2012. (Texto para 
Discussão, n. 1.721). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1721.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2018. p. 9.  
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crime é a juventude, enquanto força de ação dos atos violentos e também como alvo do 

extermínio.10  

O corte metodológico para analisar o fenômeno da violência centrou-se no índice 

de homicídios em face deste constar no Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), apresentando-se como o único crime violento sobre o qual 

existem informações confiáveis.11 

A seguir, a escolha pela cidade de Fortaleza deve-se a alguns fatores. 

Inicialmente, devido ao elevado índice de violência perpetrado contra a juventude, Fortaleza 

apresenta-se, hoje, como uma das cidades brasileiras em que mais se matam jovens. Além 

disso, a cidade apresenta, atualmente, alguns projetos em desenvolvimento sobre práticas 

restaurativas em âmbito escolar, dentre estes o Programa Mediação de Conflitos e Práticas 

Restaurativas, institucionalizado mediante parceria entre o Ministério Público do Estado do 

Ceará (MPCE), a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e a organização não-

governamental Terre des Hommes. 

A análise comparativa com o Estado de São Paulo deve-se à atuação há cerca de 

10 anos deste Estado no que tange às práticas restaurativas em ambiente escolar. A pesquisa, 

portanto, objetiva a colheita de dados sobre resultados obtidos pelos projetos implantados 

pelo referido Estado, em especial em escolas públicas de ensino médio do Projeto Mediação 

Escolar e Comunitária (PMEC). 

O interesse pelo tema ora proposto foi estimulado por uma série de experiências 

pessoais da proponente. Primeiramente, a pesquisa iniciada ainda na graduação com uma 

investigação comparada realizada in loco no Brasil, em Portugal, na Espanha e Holanda, que 

analisa a simbiose entre o nível de instrução educacional e os índices de desenvolvimento e 

violência dos respetivos países. A seguir, a autora apresentou-se como pesquisadora bolsista 

(CAPES) no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, no 

qual dedicou-se à investigação sobre dados que correlacionassem educação e práticas 

restaurativas em ambiente escolar, investigação fomentada pelo grupo de pesquisa de Direito 

Internacional e Minorias no PPGD/UFC. Os dados foram colhidos mediante visitas à 

organização não-governamental Terre des Hommes (TDH) e à Secretaria de Educação do 

Estado de Ceará.  

                                                
10 MINAYO, Maria; SOUZA, Edinilsa. Violência Para Todos. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 
65-78, jan/mar, 1993. p. 14. 
11 SOARES, Sergei. Educação: Um Escudo Contra o Homicídio? Brasília: IPEA, 2007. (Texto para Discussão 
n. 1.298). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1721.pdf. Acesso em: 10 
jan. 2018. p. 9.  
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Por fim, a pesquisa fora concluída após período de investigação científica 

realizado no Programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP), mediante pesquisas desenvolvidas sob a orientação da Profa. Dra. Nina Stocco 

Ranieri. O referido período de investigação permitiu, ainda, expansão da investigação 

bibliográfica, além de colheita de dados sobre práticas restaurativas aplicadas em âmbito 

escolar em instituições de ensino médio do Estado de São Paulo. 

A pesquisa é preponderantemente do tipo documental e bibliográfica, envolvendo 

abordagem descritiva, dialética e teórica. Através de pesquisa documental e análise de dados, 

objetiva-se a colheita dos dados atualizados sobre as práticas restaurativas implementadas e 

possíveis resultados apresentados para a pacificação social do ambiente escolar e na redução 

do índice de absenteísmo estudantil.  

A metodologia sugerida será a pesquisa quantitativa e qualitativa. A 

documentação a ser explorada é, em certa medida, variável, pois contempla, além do diploma 

constitucional, documentos e convenções internacionais e demais diplomas normativos, como 

regulamentos e diretrizes de implementação de práticas de mediação em âmbito escolar. O 

acervo bibliográfico existente foi de consulta imprescindível para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Nesse âmbito, não só a literatura de Direito foi avaliada, mas o contato com outras 

esferas científicas –  dentre estas, a sociologia, a economia e a educação - a fim de se obter o 

conhecimento de conceitos, das potencialidades e dos limites que cercam o sistema 

constitucional brasileiro e o alcance e efetividade das práticas restaurativas em ambiente 

educacional. 

Por fim, sabe-se que muito se discute sobre a desigualdade social, o fenômeno  da 

exclusão e da violência e sobre o papel do Estado frente ao seu combate em alguns campos do 

saber, dentre estes, pode-se citar o campo da sociologia. A relação entre desenvolvimento 

social e educação é, ainda, tema de pesquisas de programas de economia e de educação. Tais 

assuntos,  portanto, não parecem ser objeto de interesse de muitos juristas.  

                   No entanto, uma teoria constitucional sem preocupações com o Estado e com as 

condições mínimas de existência dos indivíduos parece configurar como uma espécie de  

teoria constitucional do abandono. Não há como negar o papel dos juristas, em especial, dos 

constitucionalistas, nesse processo. A estes cabe transpor o mero estudo acerca da análise e da 

aplicação dos diplomas normativos. Deve-se, portanto, investigar com profundidade o 

processo democrático, face à relação simbiótica existente entre Política e Direito, de modo 

que para além da investigação sobre a teoria do direito fundamental à educação e de seus 
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métodos de implementação, é imprescindível que se realize a análise sobre as consequências 

da implementação deste direito. 

Para tanto, esta pesquisa divide-se em três capítulos. Ao longo do primeiro 

capítulo tratar-se-á sobre a caracterização do processo de subdesenvolvimento, desigualdade e 

exclusão, típico da democracia periférica brasileira. A seguir, apresenta-se o conceito de 

violência, o corte epistêmico e a justificativa de uma análise da violência em face dos índices 

de homicídios. O referido capítulo traz, portanto, a análise dos dados que caracterizam os 

sujeitos que protagonizam os atos de violência, realizando-se, a seguir, um corte 

metodológico para a cidade de Fortaleza. Tal caracterização demonstra a relação entre o 

processo de colonização brasileira e a manutenção do padrão de exclusão e desigualdade. 

O segundo capítulo traz a análise do direito fundamental à educação, seu duplo 

grau de fundamentalidade, sua constitucionalização e o papel deste direito na construção da 

autonomia do indivíduo; na cidadania; na exigibilidade dos direitos sociais, econômicos e 

culturais; no desenvolvimento socioeconômico; na redução dos índices de violência e na 

construção de uma cultura de paz. Para tanto, o capítulo traz a conceituação de paz positiva do 

teórico Johan Galtung, os elementos desta acepção e sua correlação com a Cultura de Paz 

positivada em instrumentos normativos internacionais. 

Por fim, ao longo do terceiro capítulo, conceitua-se o paradigma da Justiça 

Restaurativa, as práticas restaurativas em âmbito escolar, apresentando os documentos 

normativos que a subsidiam, para, a seguir, realizar-se a análise da aplicação dessas práticas 

em escolas do ensino médio do Estado de São Paulo e do Estado do Ceará.  

Por fim, a pesquisa, ao analisar o papel do direito à educação nos influxos do 

subdesenvolvimento, por meio da mecanismos restaurativos de redução da violência e 

construção social da paz, se adequa à linha de pesquisa “Concretização dos Direitos 

Fundamentais” e ao projeto específico “Das teorias retribucionistas às práticas restaurativas 

na área da infância e adolescência” do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional 

da Universidade Federal do Ceará.  
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2 A SINGULARIDADE DA DEMOCRACIA BRASILEIRA: O FENÔMENO DA 

EXCLUSÃO, SUB-ACESSO À EDUCAÇÃO E SEUS INFLUXOS NA VIOLÊNCIA 

 

A utilização do termo exclusão, para além de seu uso retórico e indiscriminado, 

tem como foco uma análise dos processos próprios da sociedade moderna que a marcam 

estruturalmente, dela não podendo ser separados. A teoria Luhmanniana, ao esboçar um 

conceito que  possuísse uma  semântica  adequada de descrição da estrutura  da  sociedade 

moderna, executava uma tarefa, a qual a sociologia clássica, em seu entendimento12, já não 

era capaz de desenvolver com maestria. 

                   A teoria de Niklas Luhmann possui em seu escopo a descrição de uma transição 

histórica de emergência da modernidade que traz à baila um processo de diferenciação  

funcional de comunicações em subsistemas sociais, configuração histórica específica 

desenvolvida ainda durante baixa Idade Média, mas apenas identificada na segunda metade 

do século XVIII.13 

 

2.1 Panorama de sub-integração na democracia periférica brasileira 

 

A teoria Luhmanniana ao estabelecer tal processo dinâmico de modernização, 

acabou por levantar algumas críticas em nível mundial e regional. No entanto, para Marcelo 

Neves14, nos denominados países periféricos (dentre estes inclui-se o Brasil), o sistema 

constitucional dotado de particularismos de  interesses  econômicos  e  políticos culminam em 

uma redefinição da teoria: aqui há um bloqueio ao Estado, na medida em que se criam 

relações de “sobrecidadania” e “subcidadania”. 15 

Enquanto na sociedade  mundial se  procede  à  “inclusão  de  toda  a  população  

na ‘prestação  dos  sistemas  sociais’,  ou  seja, no acesso aos  seus  benefícios,  vantagens  e  

                                                
12 LUHMANN, Niklas. Observations on Modernity. California: Stanford University Press, 1998. p. 18. 
13 LUHMANN, Niklas. Globalization or world society: how to conceive of modern society? International 
Review of Sociology, Londres, v. 7, n. 1, p. 67-79, 1997, p. 70. 
14 NEVES, Marcelo.  Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. DADOS-Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276. p. 262. 
15 Thomas Hobbes já trazia tal panorama: “A segurança do povo requer além disso, da parte daquele ou daqueles 
que detêm o soberano poder, que a justiça seja administrada com igualdade a todos os escalões do povo, isto é, 
que tanto aos ricos e poderosos quanto às pessoas pobres e obscuras seja feita justiça das injúrias contra elas 
praticadas, de tal modo que os grandes não possam ter maior esperança de impunidade quando praticam 
violências, desonras ou quaisquer ofensas aos de condição inferior, do que quando um destes faz o mesmo a um 
deles, pois nisto consiste a equidade, à qual, na medida em que é um preceito da lei de natureza, um soberano 
está tão sujeito como o mais ínfimo do povo.”.  Cf.: HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de 
um Estado eclesiástico e civil. Tradução João Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva. São Paulo: Martins, 
2003. p. 611. 
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regras”,  na  modernidade periférica,  por sua vez, tal relação de inclusão não seria 

concretizada. Isso porque, conforme preleciona Marshall16, a cidadania pressupõe não apenas 

a igualdade de direitos, como também a igualdade de deveres, assim: 17 
A sub-integração das massas é inseparável da sobre-integração dos grupos 
privilegiados, que, principalmente com o apoio da burocracia estatal, desenvolvem 
suas ações bloqueantes da reprodução do Direito. É verdade que os sobre-cidadãos 
utilizam regularmente o texto constitucional democrático - em princípio, desde que 
isso seja favorável aos seus interesses e/ou para proteção da “ordem social”. 
Tendencialmente, porém, na medida em que a constituição impõe limites à sua 
esfera de ação política e econômica, é posta de lado. Ela não atua, pois, como 
horizonte do agir e vivenciar jurídico-político dos “donos do poder’’, mas sim como 
uma oferta que, conforme a eventual constelação de interesses, será usada, desusada 
ou abusada por eles. Assim sendo, a garantia de impunidade é um dos traços mais 
importantes da sobre-cidadania.18 

 

Enquanto nas democracias tradicionais, fruto de processos de revoluções liberais e 

burguesas, construiu-se um panorama de Estado Social Democrático ao longo do século XX 

que passou a garantir não só a inclusão de toda a população a seus benefícios, como também a 

completa sujeição deste povo as suas regras e deveres, na democracia brasileira o fenômeno 

reveste-se de uma aura diferente. Cunhada como “periférica”, possui como caraterísticas seu 

desenvolvimento tardio e processo colonizatório e exploratório perpetrado por meio das 

potências europeias. Nesse sentido, a democracia brasileira fundou-se em um subsistema em 

que as classes dominantes possuem acesso às prestações do sistema, porém não se sujeitam a 

seus deveres. 

Desse modo, o princípio da não-identificação da Constituição, vinculado 

simbioticamente ao princípio da indisponibilidade do Direito e da imparcialidade do Estado 

de Direito, não se encontra presente no contexto das relações de sub-integração e sobre-

integração do sistema constitucional das democracias periféricas. A Constituição, portanto, só 

é concretizada se os interesses dos grupos dominantes não forem negativamente impactados, 

de modo que a satisfação de direitos sociais, dentre estes a realização de reformas sociais, são 

caracterizadas como subversivas quando colidem com os interesses do setor privilegiado da 

sociedade brasileira. Neste cenário, a Constituição não atua como mecanismo de autonomia 

operacional do Direito, sendo esta deturpada no momento de concretização face à 

sobrepujança de interesses econômicos específicos e particularismos políticos.1920 

                                                
16 NEVES, Marcelo.  Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, p. 253-276. p. 269. 
17 Ibid., p. 261. 
18 Ibid., loc. cit. 
19 Ibid., p. 262. 
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A tese de Neves, portanto, culmina em uma espécie de mutação na teoria dos 

sistemas, elevando a dicotomia inclusão/exclusão ao ponto central de seu desenvolvimento. 

Isso porque a democracia brasileira é pautada por uma díade típica das democracias ditas 

periféricas. De um lado, os grupos que estão no poder, em grande parte, políticos, que 

desejam a manutenção do status quo e que militam em torno do recrudescimento de seus 

privilégios e benesses. De outro, a massa de super-excluídos, sem acesso a quase todos os 

sistemas.  

Nesse esteio, afirma Jessé Souza ao trazer o poder como questão central de toda a 

sociedade. Para o autor, o poder indicará quem será detentor de privilégios e quem será 

excluído. 21 A dinâmica das classes, através de seus interesses seria a chave para uma 

compreensão holística da sociedade.  

A cidadania, como pressupõe a autonomia do sistema jurídico em relação ao 

poder de indivíduos e organizações, seria “incompatível com ingerências bloqueantes e 

destrutivas de particularismos políticos e econômicos”.22 O direito brasileiro, pois, sofre 

interferência de uma série de outros sistemas e por meio de sua constituição simbólica23, os 

direitos fundamentais ditos de cidadania encontram-se justificados simbolicamente ao público 

denotando uma falsa ideia de conquista de cidadania. 
Do lado dos donos do poder, as declarações constitucionais de direitos de cidadania 
representam um álibi. O Estado e os respectivos legisladores ou governantes 
apresentam-se retoricamente identificados com os valores de cidadania, sendo 
atribuídos à “sociedade” os obstáculos de sua não-realização.24 

 

Assim, as reformas sociais quando não atendam aos interesses das classes 

dominantes, revestem-se de uma densa conotação de carga negativa. O cenário periférico 

democrático brasileiro, em que as classes dominantes se utilizam do texto da Constituição dita 

“cidadã” fornecem aos governantes e legisladores “álibi” para se furtarem a execução das 

prestações sociais, visto que a garantia de positivação dos direitos sociais no documento 

político-jurídico de maior relevância para o País demonstra que há a identificação do sistema 

político, social e jurídico com os valores da cidadania e de acesso aos direitos sociais.  

                                                                                                                                                   
20 Para Nina Ranieri, em que pese os avanços galgados pela Constituinte de 1988, as reformas sociais 
apresentam-se incompletas, de modo que a demandas pela consolidação da cidadania terminaram por superar as 
discussões sobre a política e a democratização. Cf.: RANIERI, Nina. A cátedra UNESCO de direito à educação 
da Faculdade de Direito: democracia, cidadania e direito à educação. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. 375-396, jan./dez., 2013. p. 5. 
21 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 11. 
22 NEVES, Marcelo. Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276. p. 265. 
23 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. p. 11. 
24 NEVES, Marcelo. Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276. p. 267. 
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Assim, ao se delinear os contornos da arena social e política brasileira, constata-se 

a singularidade dessa democracia no processo de construção de cidadania da população. 

Parece haver, no País, um sério problema de legitimidade democrática, relacionado à vontade 

política do legislador ou do governante, que se utilizam de um discurso retórico de 

impossibilidade econômica para a manutenção de um sistema de sub-representatividade e de 

sub-acesso aos direitos inerentes à cidadania.  

Este panorama de sub-cidadania, conforme mencionado outrora, advém de um 

longo processo de exploração implantado no País durante o período colonial, que muito 

explica o modo pelo qual fora construída a configuração social brasileira.  

 

2.2    O ciclo da exclusão: os efeitos deletérios da violência no acesso à educação 

 

Conforme aduz Jessé Souza, uma completa percepção da sociedade implica a 

reconstrução das lutas entre as classes sociais. 25 Nesse sentido, para que se analise a 

singularidade democrática brasileira e suas implicações no processo de construção da 

cidadania, é imprescindível que se remeta a uma análise da formação da sociedade brasileira.  

 

2.2.1 Formação social brasileira: uma tragédia de três atos de violência 

 

Um dos conceitos mais difíceis das ciências sociais26, assim pode-se delinear as 

características do fenômeno da violência. Desde a década de 60, em face do considerável 

aumento da violência nos países industrializados, esta tem se tornado objeto de inúmeras 

análises de “filósofos políticos, cientistas sociais e pesquisadores sobre a paz” 27, no entanto 

há “muito pouco acordo em como esta pode ser definida” 28. 

 O nível de conhecimento atingido no âmbito filosófico, biológico e humanístico, 

permite inferir alguns elementos consensuais sobre o tema. Há praticamente unanimidade 

sobre a questão que relaciona a violência à natureza humana. Sabe-se, hoje, que a violência 

não faz parte da natureza humana e que não possui raízes biológicas.29 

                                                
25 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 17. 
26 IMBUSCH, Peter. The Concept of Violence. International Handbook of Violence Research. Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 1. 
27 PONTARA, Giuliano. The Concept of Violence. Journal of Peace Research, Oslo, v. 15, i. 1, p. 19-32, 1978. 
p. 1.  
28 COADY, Cecil. The Idea of Violence. Journal of Applied Philosophy, v. 3: p. 3-19, 1986. p.1. 
29 MINAYO, Maria. Social Violence from a Public Health Perspective. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 10, 
p. 7-18, 1994. p. 1 
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Trata-se, portanto de um complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial, cuja 

análise e configuração demanda uma profunda investigação sobre questões da Política, da 

Economia, do Direito e das relações humanas e institucionais.30 

A violência apresenta-se, pois, como um fenômeno extremamente complexo que 

envolve uma ambiguidade entre destruição e criação de uma ordem. O uso do conceito é 

dificultado, ainda, por conotações semânticas que, embora não sejam idênticas ao conceito de 

violência, são aplicações substanciais desta, como é o caso da violência como guerra ou como 

assassinato.31 Em que pese a relevância de tais aplicações para a comprovação dos elementos 

justificáveis de uma infração criminal de violência, como por exemplo as estatísticas de 

homicídio, ao circunscrever a violência a apenas este quesito, é certo que se opera uma 

restrição ao campo de visão deste conceito. 

Há, portanto, diversos autores que tentam conceituá-la. A violência, no entender 

de Hannah Arendt apresenta-se como um fenômeno ausente de reflexão sistemática. A 

violência e a arbitrariedade apresentam-se como fenômenos que foram considerados 

corriqueiros, terminando, por fim, por serem banalizados e desconsiderados na sociedade. 32  

Para Priore, a violência é fenômeno perpetrado especialmente contra minorias e 

que ocorre, no País, desde a época colonial.33 A construção social brasileira parece ter se 

desenvolvido por meio de um contexto de múltiplas violências corriqueiras impetradas contra 

parte da população.  

Nesse sentido, a fim de contextualizar as três espécies de violência impetradas na 

realidade brasileira, utiliza-se a teoria formulada por Johan Galtung acerca desta. O autor a 

classifica em três espécies: a violência direta, com a existência de um autor que 

intencionalmente a exerce, influenciado por subfatores como personalidade, gênero e 

macrocultura. A seguir, a violência indireta ou estrutural, que advém de grupos de seres 

humanos ou da comunidade, e que são representadas, em sua maioria, pela repressão política 

e pelo o aproveitamento econômico. Por fim, o autor apresenta a violência cultural, 

legitimadora de violações, simbólica e que se encontra imiscuída na ideologia, religião, na 

linguagem, na arte e no Direito. 34 35 

                                                
30 MINAYO, Maria. Social Violence from a Public Health Perspective. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 10, 
p. 7-18, 1994. p. 1.  
31IMBUSCH, Peter. The Concept of Violence. International Handbook of Violence Research. Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 1.  
32 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 16. 
33 PRIORE, Mary Del; MULLER, Angélica. História dos crimes e da violência no Brasil. São Paulo: Editora 
UNESP, 2017. p. 8. 
34 GALTUNG, Johan. Cultural Violence. Journal of Peace Research, Oslo, v. 27, n. 3, p. 291-305, 1990. p. 
293. 
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A violência cultural na formação social brasileira apresenta-nos como  

característica do processo inicial de colonização. Esta traz em seu bojo a fusão de três 

culturas, através de um processo pendular de choque e simbiose entre as culturas europeias e 

africanas, expressas em suas dicotomias religiosas, sociais e econômicas, representando 

também um processo pernicioso de choque cultural entre as culturas europeia e ameríndia.36  

Nesse esteio, o missionário, para Freyre, representa o “grande destruidor de 

culturas não europeias” 37, o “puro agente europeu de desintegração de valores nativos.”38 A 

mutilação cultural, no entanto, não se circunscreveu apenas às religiões pagãs, indígenas e 

africanas. Calaram-se os cantos, a língua, tolheram-se as manifestações artísticas e culturais, 

as expressões da dança e música dos povos não-europeus. Para Freyre, o indígena perdera a 

capacidade de se desenvolver autonomamente face aos padrões impostos pelo imperialismo 

colonizador.  

A violência direta na sociedade colonial brasileira, por sua vez, relaciona-se à 

exploração do português do negro escravo, à violência física empregada nas grandes 

produções nordestinas, além das violações sexuais constantes e naturais impostas às escravas 

negras, além do assassinato de milhares de indígenas e de cativos africanos. O português 

possuía apreço especial pela morena e pela negra brasileira. Derivado de seu processo de 

miscigenação cultural, no entanto, o encanto, no Brasil, se converte em exploração, perversão 

e sadismo. O sadismo europeu contra à escrava negra parece, ainda, ter reverberado das 

demais relações sociais. O menino de engenho, que possuía um negro escravo para brincar, 

frequentemente expressou seu sadismo maltratando e espancando o escravo. 39 

No Brasil Colônia, a criança da Casa-grande estava habituada ao cenário de 

violência contra o negro. O escravo apresenta-se como uma espécie de “animal dócil”, a 

postos para constantes violações empregadas pelas crianças do engenho. A objetificação do 

negro atrelada à naturalização da violência contra este no engenho, acaba por tornar o 

                                                                                                                                                   
35 Sabe-se, no entanto, da crítica de alguns autores ao conceito de Galtung. Para Gronow and Hilpoo: “his 
analysis of the dimensions of violence also seems vague”. Cf.: GRONOW, Jukka; HILPPO, Jorma. Violence, 
Ethics and Politics. Journal of Peace Research, Oslo, v. 7, n. 4, p. 311-319, 1970. p. 311. 
36 Freyre, ao citar o antropólogo Pitt-Rivers, elenca nove influências culturais deletérias na colonização 
brasileira, dentre estas: “a concentração dos aborígines em grandes aldeias, vestuário ao modo europeu, a 
segregação nas plantações, o obstáculo ao casamento nos moldes indígenas,  aplicação de legislação penal 
europeia em território brasileiro a crimes de fornicação,  abolição de guerras entre as tribos, a condenação da 
poligamia, a consequência do aumento dos níveis de mortalidade infantil face às novas condições de vida, 
abolição do sistema comunal e da autoridade dos chefes.”. Cf.: FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: 
formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51. ed. rev. São Paulo: Global. 2006. p. 82. 
37 Ibid., p. 178. 
38 Ibid., loc. cit. 
39 Ibid., p. 72-73. 
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fenômeno natural aos olhos da criança colonizadora. Logo, transforma-se o sadismo do 

menino e do adolescente na tendência e no prazer de surrar o negro e de arrancar seus dentes 

em caso de furto. 40 

Surge, ainda, como produto das duas primeiras categorias, um outro tipo de 

violência: a estrutural. Verifica-se o gosto pelo mando violento ou perverso que explodia nele 

ou no filho bacharel quando no exercício de posição elevada, política ou de administração 

pública; ou no simples e puro gosto de mando, característico de todo brasileiro nascido ou 

criado em casa-grande de engenho. Gosto que tanto se encontra, refinado em um senso grave 

de autoridade e de dever. 41  

No entanto, face à sua complexidade e seu caráter sistêmico, verifica-se a 

dificuldade de evidenciar esta categoria de violência em exemplos concretos na sociedade à 

época retratada. Para Freyre, esta é a espécie mais perniciosa e deletéria, por subjugar de 

modo silencioso e natural, sem deixar vestígios visíveis a olho nu. Exige sempre uma análise 

sociológica profunda e sistêmica, na medida em que esta “se aplica tanto às estruturas 

organizadas e institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, culturais e 

políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos”.42 

 Nesse sentido, Rawls, em sua Teoria de Justiça, relaciona arranjos sociais 

injustos como uma espécie de violência.43 Caracteriza-se esta categoria de violência na 

medida em que são negados aos grupos desfavorecidos economicamente as conquistas da 

sociedade, tornando-os mais vulneráveis que as demais classes ao sofrimento e à morte.  

                    Para além dos exemplos, o mais relevante diz respeito às consequências do 

fenômeno per se. A violência estrutural fruto de um sistema colonizador exploratório, 

latifundiário, familiar, patriarcal, escravocrata, de iniciativa particular e com requintes de 

sadismo deixou uma profunda herança na formação social brasileira. 

 

2.2.1 Violência causam ou consecutio do fenômeno da exclusão 

 

                   Introduz-se, agora, mais um aspecto que se apresenta como influxo de 

democracias periféricas: o fenômeno da exclusão representado por meio da violência. Dentre 
                                                
40 Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51. ed. rev. São 
Paulo: Global. 2006. p. 113. 
41 Ibid., p. 113. 
42 MINAYO, Maria. Social Violence from a Public Health Perspective. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 10, 
p. 7-18, 1994. p. 2. 
43 A frase sintetiza a teorização do autor: “Unjust social arrangements are themselves a kind of extortion, even 
violence, and consent to them does not bind”. Cf.: RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard 
University Press, 1971, p. 343. 
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os fatores que contribuem para a manutenção da desigualdade social, o recrudescimento da 

violência é um destes, estando este simbioticamente relacionado ao acesso à educação e ao 

grau de instrução educacional dos indivíduos. 44 Explica-se o porquê. 

Inicialmente, questiona-se: a criminalidade pode gerar desigualdade? Há pelo 

menos quatro argumentos para explicar os canais através dos quais a violência gera 

desigualdade de renda: a) as áreas violentas são menos atraentes para novos investimentos, 

desta forma, estas tornar-se-ão rapidamente áreas pobres e mais violentas; b) as pessoas que 

detém maior nível de escolaridade e habilitação profissional preferem não trabalhar em áreas 

violentas. Nesse sentido, os melhores professores tenderão a ensinar em lugares mais seguros 

e as áreas mais violentas serão destinados professores menos qualificados. Ou seja, os filhos 

de áreas violentas receberão um estudo de menor qualidade do que as crianças que vivem em 

áreas não violentas. Desse modo, a longo prazo, essa diferença nas habilidades, originada pela 

violência, gerará desigualdade de renda; c) os indivíduos mais qualificados preferem viver em 

áreas não violentas. Conforme outrora mencionado sobre da importância das redes de contato 

e do capital de interação social45 para o futuro das crianças, constata-se que os jovens que 

vivem em lugares não violentos possuem um ambiente melhor para seu desenvolvimento do 

que aqueles que vivem em localidades violentas.  

Novamente, a diferença nas habilidades do jovem, gerada pela violência, 

implicará uma desigualdade de renda no futuro; e por fim, há uma discriminação estatística 

que demonstra que o indivíduo receberá um salário mais baixo em face da localidade em que 

este habita ser considerada um local mais violento. Assim, dois indivíduos com o mesmo 

capital humano e trabalhando na mesma área, receberão salários diferentes, apenas porque 

vivem em lugares com diferentes níveis de violência.46 Finalmente, considerando os 

                                                
44 SOUZA, Jessé. A gramática social da desigualdade brasileira. RBCS, v. 19, n. 54, fevereiro/2004. p. 93. 
45 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 88-92. 
46 No original: “We just highlighted the channels through which inequality causes crime, but can criminality 
generate inequality too? There are at least four arguments to explain the channels through which violence 
generates income inequality: a) Violent areas are less attractive to new investments, in this way, violent areas 
will gradativelly become poor and non violent areas, receiving the investments, will gradativelly become more 
rich; b) the most skilled people will prefer to work in non violent areas. In this way, the better teachers (for 
example) will teach in safer places, and the education of the children living in violent areas, will be in charge of 
the worst teachers. That is, the children of violent areas will receive a less quality study than children who live in 
non-violent areas. In the long run, this difference in the skills, originated by violence, will generate income 
inequality; c) the most skilled individuals will prefer to live in non violent areas. On the belief that social 
interaction (or networks) is important to the future of the children, it is the case that children living in non-
violent places will have a better environment to their development than the children living in violent places. 
Again, the difference in the skills of the children, generated by violence, will imply an income inequality in the 
future; and d) statistical discrimination by which an individual will receive a lower wage, just because she/ he 
lives in a violent place. For example, two individuals, with the same human capital and working in the same 
area, will receive different wages, just because they live in places with different levels of violence. The idea of 
the employer is that he does not know the skills of each individual, so he attributes to each one the characteristics 
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resultados obtidos por Gutierrez e Mendonça, demonstrou-se que a desigualdade causa o 

crime de fato e não o contrário.47 

Os resultados desta análise entre alguns países fornecem, ainda, fortes evidências 

a favor de um modelo de comportamento criminoso relacionado com as variáveis  

econômicas. A desigualdade de renda apresenta-se como um robusto determinante das taxas 

de criminalidade violenta. 48 

                   Para que se possa investigar tais influxos no processo de exclusão e de sub-

cidadania, se faz necessária uma análise aprofundada do cenário de violência brasileiro, por 

meio da coleta de dados estatísticos, em que se analise a relação entre o cometimento de 

crimes e grau de instrução educacional, além da relação entre violência e desenvolvimento 

regional. É, portanto, o que se faz a seguir. 

 

2.3 O panorama da violência à luz de dados institucionais 

 

Ao se constatar a insuficiência de políticas públicas de segurança no que tange à 

violência e ao se aprofundar no estudo da singularidade do sistema democrático brasileiro, 

tem-se como resposta uma relação indissociável entre políticas educacionais de qualidade, 

redução da violência, concretude democrática, redução das desigualdades e desenvolvimento 

nacional. Neste ponto, uma série de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

aplicada (IPEA) tem como núcleo central a mesma indagação: “até que ponto o aumento do 

desenvolvimento social inclusivo pode ser decisivo para a redução da violência?” 49 

                   Este tópico, portanto, ao trazer à baila dados institucionais pretende investigar as 

características socioeconômicas dos indivíduos envolvidos em incidentes violentos. Para que 

o estudo não centrasse apenas em dados censitários colhidos por meio de infratores reclusos 

no sistema prisional, utiliza-se como fonte de pesquisa dados sobre o perfil das vítimas de 

homicídio, partindo da hipótese da correlação entre as características socioeconômicas das 

vítimas e autores. 

                                                                                                                                                   
of the region of origin. In this way, the difference in the wages will generate income inequality, but the wage 
differential was originated by violence.”. Cf.: GUTIERREZ, Maria et al.. In: XXXII Encontro Nacional de 
Economia. ANPEC, João Pessoa. Disponível em: http://www.anpec.org.br/encontro2004/artigos/A04A149.pdf. 
Acesso em 30 de jun. 2017. p. 6.  
47 Ibid., p. 13.  
48 FAJNZYLBER, Pablo; LEDERMAN, Daniel; LOAYZA, Norman. What causes violent crime? European 
Economic Review, v. 46, p. 1323-1357, 2002. p. 1350.  
49 CERQUEIRA, Daniel. Causas e consequências do crime no Brasil. Rio de Janeiro: BNDES, 2014. 
Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1922. Acesso em: 12 jun. 2017. p. 24. 
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Para além disto, em que pese a relevância da pesquisa sobre crime violento no 

Brasil, é interessante analisar a pequena quantidade de trabalhos científicos acerca do tema, 

em face da pouca confiabilidade dos dados sobre os índices de criminalidade. 5051 Nesse 

sentido, em face do homicídio constar no Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), este apresenta-se como o único crime violento sobre o qual 

existem informações confiáveis.52 

Um argumento sustentado por muitos é que o crime seria uma relação social 

fortemente influenciada por fatores fora do âmbito do aparelho repressor do Estado, dentre 

estes a pobreza, a desigualdade, o desemprego ou a escolaridade. Tais fatores exerceriam 

fortes impactos sobre as taxas de crime violento, alguns destes, inclusive, objeto de análise 

quantitativa na literatura resenhada a seguir. O que se percebe, no entanto, é a parca 

quantidade de pesquisas acerca da relação entre educação e crime no nosso país, foco 

principal desta seção.53 

No Brasil os dados evidenciam a forte relação entre exclusão, 

subdesenvolvimento socioeconômico e criminalidade. A vítima mais expressiva do crime é a 

juventude, enquanto força de ação dos atos violentos e também como alvo do extermínio. A 

análise demonstra, ainda, que esta vitimização não se distribui de modo homogênea. Estudos 

demonstram o perfil em que predomina a violência na juventude: aqueles com “baixa 

escolaridade, baixa renda, pouca qualificação profissional, sexo masculino e de cor negra”. 54  

 

2.3.1  Violência no Brasil em números e o cenário face às desigualdades regionais  

                                                
50 Para Soares: “Há pouca informação sistemática quando comparada a outras áreas do conhecimento, como, por 
exemplo, o funcionamento do mercado de trabalho, a macroeconomia ou o desempenho educacional das nossas 
crianças.”. Cf.: SOARES, Sergei. Educação: Um Escudo Contra o Homicídio? Brasília: IPEA, 2007. (Texto 
para Discussão n. 1.298). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1721.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2018. p. 9. 
51 Para além da falta de dados confiáveis coletados de forma sistemática, há o agravamento da questão pela 
ausência de um órgão federal que coordene, sistematize e divulgue informações referentes a criminalidade. Além 
disso, como cada estado é responsável por sua própria estrutura de segurança pública, há falta de homogeneidade 
sobre dados referentes aos crimes, de modo a impedir a comparação direta dos dados divulgados por cada uma 
dessas instituições. Ademais, a utilização de tais dados requer cuidados adicionais face a subnotificação dos 
crimes, cujo grau varia de acordo com o tipo de delito e a confiança no sistema judicial. Crimes violentos como 
homicídios tendem a ter uma taxa de reportagem maior do que crimes como assalto ou furto. Nesse sentido, 
conferir em:  SOARES, Sergei. Educação: Um Escudo Contra o Homicídio? Brasília: IPEA, 2007. (Texto para 
Discussão n. 1.298). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1721.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2018. p. 9. 
52 Ibid., p. 9. 
53 Ibid., loc. cit. 
54 MINAYO, Maria; SOUZA, Edinilsa. Violência Para Todos. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 9, n.1, p. 
65-78, jan/mar, 1993. p. 14. 
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Sabe-se que, metodologicamente, o fenômeno dos homicídios possui inúmeras 

subcategorias de diferentes fenômenos criminais, cuja motivação para aquele que a pratica 

pode variar sobremaneira desde crimes passionais, perpassando por crimes raciais e de 

gênero, dentre outros.55 Há, ainda, crimes advindos das relações interpessoais que podem 

culminar em incidentes fatais, que não ocorreriam em outros contextos. Tais modalidades de 

crime, podem, ainda, ser fortemente influenciadas pela presença de fatores criminógenos 

como armas e drogas psicotrópicas. Por fim, há os elementos de caráter estrutural da ordem 

social, econômica e demográfica, como renda, desigualdade socioeconômica, adensamento 

populacional e estrutura etária.56 Os homicídios, portanto, podem ser causados por uma série 

de fatores próprios de diversas instâncias. 

Utiliza-se como referencial de análise nesta pesquisa o número de homicídios57, 

além do índice de homicídios na adolescência (IHA), índice que possui como escopo 

dimensionar o fenômeno dos homicídios de forma longitudinal, ao longo do ciclo da 

adolescência. A expectativa é que o índice seja um instrumento capaz de contribuir para o 

monitoramento dos homicídios contra adolescentes e, também, para a avaliação de políticas 

públicas.  

Assim, apenas no ano de 2014, segundo dados do Ministério da Saúde, 59.627 

pessoas foram vítimas de homicídio no País, o que corresponde a uma taxa de 29,1 

homicídios por 100 mil habitantes. Esta representa a maior taxa de homicídios já registrada 

em bases de dados brasileiras, correspondendo a 10% do número de homicídios registrados no 

                                                
55 É importante ressaltar que, em que pese o corte epistêmico se concentrar no período recente, há uma lacuna na 
análise de dados de homicídios no Brasil. Assim: “A história dos homicídios no Brasil nas últimas três décadas 
possui uma grande lacuna ocasionada pela inexistência de séries de dados absolutamente cruciais para a análise 
dos eventos criminais. Por exemplo, não conhecemos qualquer trabalho publicado que utilize, na análise 
empírica (relativa às décadas de 1980 e 1990 no país), séries temporais sobre: efetivo policial; taxas de 
encarceramento; efetivo da segurança privada; consumo de drogas ilícitas e de álcool; e prevalência de armas de 
fogo. A indisponibilidade desses dados mais triviais foi um dos fatores principais que alimentaram o 
desconhecimento dos fenômenos criminais e permitiram a proliferação de inúmeros mitos sobre a segurança 
pública no Brasil.” Cf.: CERQUEIRA, Daniel. Causas e consequências do crime no Brasil. Rio de Janeiro: 
BNDES, 2014. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1922. Acesso em: 12 jun. 2017. 
p. 33. 
56 Ibid., p. 24. 
57Sobre o IHA: “Este índice foi desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Observatório de Favelas, em parceria 
com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-UERJ), dentro 
do Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens (PRVL).” Cf.: MELO, Doriam; 
CANO, Ignácio. (Orgs.). Homicídios na adolescência no Brasil. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2011. 
p. 8. 



 

 
36 

mundo. O Brasil, detém, portanto, o título de país com o maior número absoluto de 

homicídios, de cada 100 assassinatos, 13 ocorrem no País.58  

Para que se ilustre a pesquisa, enquanto no ano de 2013, registrou-se 56.804 

homicídios no Brasil, nos 46 conflitos armados em voga neste momento no mundo, estima-se 

o total de homicídios em 21.259. 59 

No que tange à taxa de homicídios entre os Estados brasileiros, revela-se um 

cenário ainda mais ímpar60. Através de dados elaborados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), constata-se o crescimento, desde 2008, do número de mortes de 

modo acentuadamente desigual entre as unidades federativas do País, com a predominância 

da evolução das taxas de homicídio nas regiões Norte e Nordeste.  

Ao observar a variação das taxas de homicídio no Brasil no período entre 2004 e 

2014, (Gráfico 1), constata-se dois períodos distintos. Até 2007, verifica-se pequena 

diminuição da taxa de homicídio no Brasil, enquanto entre 2008 a 2014, há um crescimento 

dessa taxa. Assim, enquanto os dados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte mostraram 

uma virtual estabilidade em seus indicadores, as regiões Nordeste e Sul apresentaram 

crescimento nas taxas de homicídio. Desta feita, enquanto apenas oito unidades federativas 

lograram diminuição em suas taxas, em seis estados o aumento de tais taxas foi superior a 

100%, sendo que a maioria destes situados na região Nordeste. 61 

A análise acerca da taxa de homicídios por Unidade da Federação (Tabela 1) 

evidencia que, em termos gerais, todos os estados com crescimento das taxas superior a 100% 

pertencem ao Nordeste. Diz-se termos gerais porque apenas Pernambuco apresenta-se como 

uma ilha de diminuição de homicídios no Nordeste, com uma redução em 27,3% de suas 

taxas.62 

                                                
58 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 6. 
59 Os conflitos concentram-se nas regiões: Afeganistão, Argélia, Colômbia, Congo (Zaire), Etiópia, Filipinas, 
Iêmen do Norte, Índia, Iraque, Mali, Moçambique, Myanmar (Burma), Nigéria, Paquistão, República Centro-
Africana, Rússia (Cáucaso), Síria, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Tailândia, Turquia, Uganda. Cf.: ROSENO, 
Renato. (Rel.). Cada vida importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na adolescência. 
Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2016. Disponível em: 
https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. Acesso em: 29 mai. 2017. p. 
68. 
60 Em alguns Estados não se considera assassinato as mortes perpetradas por agentes policiais no exercício da 
intervenção policial. Cf.: CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível 
em:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid
=6. Acesso em: 20 jun. 2016. p. 9. 
61 Ibid., p. 38. 
62 ROSENO, Renato. (Rel.). Cada vida importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na 
adolescência. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2016. Disponível em: 
https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. Acesso em: 29 mai. 2017. p. 8. 
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Gráfico 1. Taxa de homicídio no Brasil e nas regiões - 2004 a 2014 

 
Fonte: Atlas da Violência – 2016 

 

Nesse sentido, evidencia-se uma reconfiguração do mapa da violência. A 

violência apresenta-se em um processo de deslocamento de seus polos dinâmicos devido a 

uma série de fatores, dentre estes pode-se mencionar:  a criação de novos polos econômicos, a 

abertura de fronteiras econômicas e a precária infraestrutura dos novos polos para lidar com a 

violência. Deste modo, enquanto no início do século, o Ceará detinha uma das taxas mais 

baixas de violência do País, estados como Rio de Janeiro e São Paulo eram detentores de 

número alarmantes de violência. A pesquisa demonstra a redução de tais índices no Sudeste 

do Brasil em face do investimento em políticas públicas e na segurança pública, de modo 

geral. 63 

 

 

 

 

                                                
63 Nesse sentido: “Em que consiste esse duplo processo? Diversas Unidades Federativas relativamente tranquilas 
no período anterior experimentam incrementos significativos nos seus níveis de violência. Já os centros, que 
eram focos de violência na década passada, reduzem — em alguns casos de forma muito significativa — suas 
taxas de homicídio, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estes dois processos, o de disseminação e o de 
interiorização, originariam a migração dos polos dinâmicos da violência de um limitado número de capitais e/ou 
grandes regiões metropolitanas, que melhoraram a eficiência de seus aparelhos de segurança, para regiões menos 
protegidas, seja no interior dos estados, seja em outras unidades federativas. Mas, na realidade, trata-se de um 
único processo: a migração dos polos dinâmicos da violência, de um limitado número de regiões metropolitanas 
de grande porte para áreas de menor tamanho e menor presença do Estado.”. Cf.: WAISELFISZ, Jacobo. Mapa 
da violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil. São Paulo: FLACSO Brasil, 2016. Disponível em: 
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf. Acesso em: 09 mar. 2018. p. 34. 
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Tabela 1. Taxa de homicídios por Unidade da Federação – Brasil,  2004 a 2014 

 
Fonte: Atlas da Violência – 2016 

 

A seguir, se constata o número e a taxa de homicídios na faixa etária entre 15 a 29 

anos (Tabela 1) para grupos de 100 mil jovens, por Unidade da Federação, entre 2004 e 2014. 

Conforme se pode observar, as taxas de homicídios por 100 mil jovens em 2014 era de 61,0 

no Brasil, ao mesmo tempo que nas unidades federativas estiveram num amplo intervalo, 

entre 140,6, no caso de Alagoas, e 21,4, em Santa Catarina. Nesta análise, o Estado do Ceará, 

por exemplo, apresenta uma variação de 244,1% na taxa de homicídios neste período. 64 

Dentre a proporção de óbitos causados por homicídios (Tabela 2), verifica-se uma 

vez que 46,2% dos óbitos ocorrem na faixa etária de 15 a 19 anos. Constata-se, ainda, o 

alarmante indicador de 53% de óbitos dentre o sexo masculino desta mesma faixa etária. 65 

 
Tabela 2 - Proporção de óbitos causados por homicídios*, por faixa etária - Brasil, 2014 

 
Fonte: Atlas da Violência – 2016 

 

Tais dados, ao se concentrarem na população jovem masculina entre 15 a 29 anos 

(Tabelas 3 e 4), demonstram taxas ainda mais assustadoras. Em que pese a taxa de 

                                                
64 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 19. 
65 Ibid., loc. cit. 
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mortalidade por homicídio no País ser de 61 a cada de 100 mil jovens, ao se considerar apenas 

a população masculina neste espectro, o indicador eleva-se consideravelmente, para cerca de 

113,2, alcançando o patamar de 270,3 mortes para cada 100 mil jovens em Alagoas. 66 

 
Tabela 3. Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa etária de 15-29 anos de idade, por Unidade da  
Federação – Brasil, 2004 a 2014 

 
Fonte: Atlas da Violência – 2016 

Tabela 4 - Taxa de homicídio de homens jovens (15 a 29 anos de idade) por Unidade da Federação – Brasil,   
2004 a 2014 

 
  Fonte: Atlas da Violência – 2016 

                                                
66 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 20. 
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Verifica-se, ainda, a variação das referidas taxas entre a população jovem 

masculina do Nordeste. Enquanto no estado do Alagoas houve um aumento de 102,2% na 

taxa de mortalidade, na Bahia este índice recrudesce para 171,9%, na Paraíba houve um 

aumento médio de 162%, e também nos estados de Sergipe (149,9%), Piauí (128,2%), 

Maranhão (241,7%). E por fim, os impressionantes dados relativos ao Ceará e Rio Grande do 

Norte, este primeiro com aumento de 227,9% e o último com 431,1% .67 

Os indicadores mostram (Gráfico 2), por fim, que a maior parcela das vítimas de 

homicídios é composta por indivíduos de baixa escolaridade, com o máximo de sete anos de 

permanência na vida escolar. Em estudo publicado pelo IPEA relata-se que, enquanto 

indivíduos que possuem ensino médio completo ou incompleto possuem 9,7 chances a mais 

de serem assassinados, os homens com baixa escolaridade (entre 0 e 7 anos de estudo) 

possuem 15,7 vezes mais chances de sofrer homicídio do que aqueles com nível de educação 

superior.68 
 

Gráfico 2. Probabilidade de ser vítima de homicídio por idade e nível de escolaridade 
 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

Consoante ao Gráfico 3, o que se observa é que em relação à raça, dados apontam 

que a chance de um indivíduo de cor negra ser vítima de homicídio no Brasil é 67% maior do 

                                                
67 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 20. 
68 Ibid., loc. cit. 
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que indivíduos não negros. Em média, aos 21 anos de idade, enquanto a proporção de vítimas 

entre homens negros é 0,173%, entre homens não negros é de 0,07%.69 
 
Gráfico 3. Probabilidade de ser vítima de homicídio por idade e cor 
 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

 

Um último ponto trata acerca do nível socioeconômico dos homens jovens. No 

Brasil, a maioria dos homens jovens pertence a famílias pobres. Em 2012, 40,0% dos 

adolescentes de 15 a 17 anos e 27,8% dos jovens de 18 a 24 anos viviam com renda familiar 

per capita de até meio salário mínimo. 70 

Atrelado a tal fator, encontra-se a desigualdade na distribuição de riqueza. Estes 

jovens compõem um dos polos da desigualdade social no País, que pode ser evidenciado pela 

análise da renda domiciliar. Em 2012, no Brasil, o 1,0% mais rico da população tinha renda 

média domiciliar per capita de R$ 10.891,49, os 5% mais ricos possuíam a renda de R$ 

5.178,37, enquanto os 40,0% da parcela mais pobres da população recebia R$ 241,81 e os 

10,0% mais pobres, R$ 91,71. 71 
 
 

                                                
69 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 21. 
70 CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2016. Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27406&catid=189&Itemid=6. 
Acesso em: 20 jun. 2016. p. 21. 
71 Ibid., loc. cit. 
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2.3.2 O cenário de violência no Estado do Ceará  

 

                       Segundo dados fornecidos pelo Atlas da Violência, a capital do Estado do Ceará 

figura entre as vinte microrregiões mais violentas do Brasil, ocupando a segunda posição no 

ranking, com uma população média de três milhões de pessoas e uma taxa de homicídios de 

81,1 a cada 100 mil habitantes. Verifica-se, ainda, a presença de outras duas regiões no 

respectivo ranking, as cidades de Pacajus - com menos de 130 mil habitantes e uma taxa de 

homicídios de 80,6 a cada 100 mil habitantes - e Baixo Jaguaribe, com menos de 330 mil 

habitantes e uma taxa de 66,4 homicídio a cada 100 mil habitantes. 72 
 
Tabela 5. Índices de homicídios na adolescência (IHA) em municípios com mais de 100 mil habitantes 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 

Entre as 20 cidades com mais de 200 mil habitantes, verifica-se outro dado 

inesperado, a cidade de Maracanaú apresenta seu Índice de Homicídio na Adolescência (IHA) 

maior do que o apresentado por Fortaleza – 6,01 versus 5,71. 73 

Em comparação com as demais capitais, avalia-se, conforme a tabela 2, que em 

Fortaleza, o Índice de Homicídios na Adolescência saltou consideravelmente de 2,35 para 

9,92 por 1.000 adolescentes entre os anos 2005 e 2012, enquanto em outras cidades como 

Recife e São Paulo houve queda neste mesmo período. Estima-se, ainda, que o número total 

de assassinatos de adolescentes em Fortaleza pode culminar em 2.988, caso não sejam 

                                                
72 Ibid., p. 6. 
73 Sobre a confiabilidade dos cálculos do Índice de Homicídios na Adolescência: “A partir do IHA de 2005, foi 
possível estimar que, nos sete anos seguintes (entre 2006 e 2012), mais de 35.000 adolescentes morreriam 
vítimas de homicídio, se as condições de 2005 não fossem alteradas. Agora, com dados de 2012, constatou-se 
que mais de 33.000 adolescentes foram, efetivamente, mortos por homicídio durante esse período”, aponta o 
relatório “Homicídios na adolescência no Brasil - IHA 2012”. Cf.: ROSENO, Renato. (Rel.). Cada vida 
importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na adolescência. Fortaleza: Governo do Estado 
do Ceará, 2016. Disponível em:https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. 
Acesso em: 29 mai. 2017. p. 53. 
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adotadas medidas capazes de alterar o panorama de violência e de preservar a vida destes. 74 

Gráfico 4. Homicídios na adolescência 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016. 

Gráfico 5. Mortalidade por causas de óbito 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 
                                                
74 Ibid., p. 40. 
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Os dados evidenciam, ainda, uma realidade que impressiona. Pela primeira vez, 

em 2013, as causas externas de mortalidade, que incluem acidentes e atos violentos como os 

homicídios, encontram-se como a principal causa de óbito no município de Fortaleza, 

superando questões de saúde pública responsáveis por altos índices de natalidade, como 

doenças do aparelho circulatório, enfermidades do aparelho respiratório, patologias 

infecciosas e parasitárias, problemas perinatais ou neoplasias.  

 
Gráfico 6. Mortalidade por causas violentas 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 

Em que pese o coeficiente de mortes por causas externas incluir mortes por 

suicídio, queda ou violência no trânsito (Gráfico 6), o que determinou esta variação no 

coeficiente de mortalidade por causas externas foi, preponderantemente, a taxa de homicídios, 

que saltou de 23,2 em 2000 para 83,7 em 2013. O gráfico demonstra que os demais 

coeficientes supracitados permaneceram no mesmo patamar, ou seja mesmo face à expressiva 

quantidade de veículos, que teve sua frota duplicada nestes dez anos, os dados evidenciam 

que as mortes por atos de violência no trânsito permaneceram praticamente iguais.75 

                                                
75 ROSENO, Renato. (Rel.). Cada vida importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na 
adolescência. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2016. Disponível em: 
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2.3.2.1 O alvo institucional: o perfil e a brevidade de vida do adolescente 

 

A escolha do local e da faixa etária desta pesquisa parte de algumas de premissas, 

como a posição desta cidade nos rankings de homicídios na adolescência. Fortaleza 

apresenta-se como uma das cidades brasileiras onde mais se mata adolescentes no País. 76  

Em dados impressionantes (Gráfico 7), enquanto no ano de 2000, registrou-se 

homicídios de 90 meninos e 5 meninas na cidade de Fortaleza, em 2013, estes números 

elevam-se para 607 e 28 respectivamente. O ano de 2013 apresenta-se, portanto, como o ápice 

do coeficiente de mortalidade por homicídio em Fortaleza, com uma taxa de 83,7 homicídios 

para cada 100 mil habitantes em geral e 141,1 entre adolescentes. 77 
 

Gráfico 7. Mortalidade por causas violentas: população geral e adolescentes 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016. 

 

O gráfico 4 apresenta um quadro ainda mais crítico, entre adolescentes de 16 e 17 

                                                                                                                                                   
https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. Acesso em: 29 mai. 2017. p. 
42. 
76 Ibid., p. 8. 
77 Ibid., p. 43. 
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ocorreram 267,7 homicídios por 100 mil habitantes em 2013, um aumento de 1.039,6% em 

relação ao ano 2003. O segundo maior crescimento, verificado na cidade de São Luís, não 

ultrapassou 332,2%. Em números absolutos, em Fortaleza, houve um aumento de 939,1% em 

dez anos. 78 

Gráfico 8. Homicídios de crianças e adolescentes entre 2003 e 2013 

Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 
Gráfico 9. Taxas de homicídio (por 100 mil) de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos 

 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 

Os gráficos 9 e 10 apresentam o cenário Cearense no que tange às taxas de 

homicídios entre crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos. O Ceará apresenta uma taxa de 

33,7 mortes por homicídio a cada 100 mil habitantes, ocupando a terceira posição no ranking 

nacional, atrás apenas dos estados de Alagoas e Espírito Santo. Por fim, os dados dos gráficos 

3 e 4 evidenciam uma taxa de crescimento no número de homicídios de 444,1% no estado do 

                                                
78 ROSENO, Renato. (Rel.). Cada vida importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na 
adolescência. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2016. Disponível 
em:https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. Acesso em: 29 mai. 2017. 
p. 43. 
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Ceará e de expressivos 755.8% na cidade de Fortaleza no período compreendido entre 2003 e 

2013. 79 

 
Gráfico 10. Crescimento da percentagem do período entre 2003 e 2013 das taxas de homicídio (por 100 mil) de 
crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos por UF. Brasil 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016. 

 

Gráfico 11. Taxas de homicídio (por 100 mil) de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos nas capitais. Brasil 2003 
a 2013 
 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 

Consoante ao Gráfico 11, enquanto em 2013, a taxa de mortalidade em Fortaleza 

                                                
79 ROSENO, Renato. (Rel.). Cada vida importa: relatório final do comitê pela prevenção de homicídios na 
adolescência. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2016. Disponível 
em:https://www.al.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=309. Acesso em: 29 mai. 2017. 
p. 47. 
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entre adolescentes do sexo feminino (entre 10 e 19 anos) foi de 12,4 por grupo de 100 mil, 

entre o sexo masculino, o coeficiente alcança 271,8. Os dados relativos ao município de 

Fortaleza confirmam os índices apresentados pelo Brasil80 na seção anterior: o perfil 

populacional da vítima e do perpetrador da violência: o jovem, negro e pobre. 

Gráfico 12. Coeficiente de mortalidade por homicídio na população de 10 a 19 anos, segundo sexo. Fortaleza, 

2000 a 2015 

 

 
Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios em Fortaleza – 2016 

 

Nesse sentido, é importante que se analise as implicações destas taxas para a 

sociedade. Em que pese a relevância da vida como bem supremo do ser humano, as 

consequências das taxas de homicídios apresentadas nesta seção estendem para além das 

tragédias humanas e familiares. É o que se investiga a seguir. 

2.4    A violência em âmbito escolar 

 

Uma pesquisa, realizada em 2015, pelo Ministério da Educação (MEC) em 

parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), ao analisar as 

sete capitais do País com as maiores taxas de homicídios entre jovens, constatou que  

                                                
80 Assim atestam Soares e Cerqueira: “No Brasil, as principais vítimas de homicídios são jovens, provenientes de 
famílias pobres e com baixa escolaridade”. Cf.: CERQUEIRA, Daniel; SOARES, Rodrigo. Custo de Bem-
Estar da Violência Letal no Brasil e Desigualdades Regionais, Educacionais e de Gênero. Brasília: Ipea, 
2011. p. 34. 
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Fortaleza é a cidade brasileira que apresenta os maiores índices de violência e discriminação 

na escola. Consoante aos dados deste estudo, mais de 67% dos alunos da rede pública de 

ensino de Fortaleza relatam agressão física ou verbal no ambiente escolar, enquanto a média 

nacional é de 42%. A pesquisa retrata, ainda, que 32% dos alunos da rede pública fortalezense 

relatam haver sofrido discriminação dentro das unidades escolares, enquanto no Brasil, essa 

taxa é de 27%.81  

                  Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015,  coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde (MS) e Ministério da 

Educação (MEC) evidenciam que o percentual de estudantes do 9º ano do ensino fundamental 

que declararam deixar de ir à escola, pelo menos durante um dia, nos 30 dias anteriores à 

pesquisa por não se sentirem seguros no percurso entre sua residência e a unidade de ensino 

foi de 14,8%. No entanto, enquanto este percentual é de 15,8% para alunos de escolas 

públicas, para as escolas privadas é de apenas 9,0%. Além disso, 9,5% dos estudantes 

declararam o absenteísmo por não se sentiram seguros no ambiente escolar.82 

                   Além disso, o envolvimento em briga na qual alguém utilizou alguma arma de 

fogo, nos 30 dias anteriores à pesquisa foi relatado por 6,1% de estudantes de escolas 

públicas, enquanto este índice é de 3,4% em unidades privadas. No que tange à brigas 

utilizando armas brancas, 8,4% dos estudantes de escola pública declararam utilizá-la versus 

5,3% dos estudantes de entidades particulares. 83 

Os dados revelaram que os estudantes se envolveram em brigas e sofreram 

agressão física, tanto no âmbito escolar, como no familiar. A informação sobre agressão física 

perpetrada por um adulto da família, nos 30 dias que precederam à pesquisa foi mencionada 

por 14,8% de estudantes das escolas públicas e 13,0% das escolas privadas. 23,3% dos 

estudantes da rede pública relataram, ainda, terem se envolvido em alguma briga e/ou luta 

física nos 12 meses anteriores à pesquisa.84 

                                                
81 Nesse sentido, verifica-se que: Belo Horizonte aparece em segundo no ranking negativo com 66%. Em 
seguida aparecem Salvador (40%), Maceió (33%), Vitória (30%), São Luís (28%) e Belém (28%). Disponível 
em: FORTALEZA tem maior índice de violência nas escolas. O Povo, Fortaleza, 21 março 2016. 
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/03/fortaleza-tem-maior-indice-de-violencia-nas-escolas-diz-
pesquisa.html. Acesso em: 20 dez. 2017. 
82 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional de saúde do escolar: 
2015. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 67. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
83 Ibid, p. 68. 
84 Ibid., p. 69. 
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Para Abramovay8586, a violência no entorno da escola é prejudicial ao estudante e 

aos demais atores escolares, na medida em que estes sentem impotência diante das práticas 

violentas não solucionadas. Soma-se a isso o sentimento de insegurança que corrobora para o 

aumento dos índices de evasão escolar, acesso e a permanência dos vários atores na 

instituição de ensino.  87 

Em uma pesquisa realizada em uma escola localizada no bairro Pirambu, na 

periferia de Fortaleza, os professores entrevistados relataram que 70% dos casos de 

depredação e danos aos materiais da escola devem-se à práticas de alunos, além disto, 76,7% 

das agressões físicas ocorrem entre alunos. No que tange às agressões verbais, os dados 

evidenciam que 86,7% são praticadas entre alunos. 73% dos professores atribuem aos alunos, 

as brigas que ocorrem em ambiente escolar. Quanto à percepção dos estudantes desta unidade 

sobre a violência escolar, 77,1% dos alunos relataram sua ocorrência dentro da instituição.88 

A referida pesquisa contém, ainda, uma constatação: para os professores desta 

escola resta evidente que “a desigualdade social, causada especialmente pela concentração de 

renda, além da fome e desemprego, constitui a principal causa da violência.”89 

       Para que se entenda o fenômeno da violência na escola, é necessário que se 

compreenda o seu entorno. É notável, portanto, que o fenômeno da violência externa muitas 

vezes reverbera no interior do ambiente escolar. A partir da análise destes dados, resta claro 

que a repercussão social da violência atinge todos os segmentos e espaços, estando presente 

também na rede privada de ensino. Nota-se, porém, que os índices são consideravelmente 

mais elevados na rede pública em face do contexto de pobreza, desigualdade e violência ao 

qual a unidade da rede pública está constantemente circundada.90 Para além disso, os dados 

evidenciam a relação intrínseca entre os índices de violência do município e no interior do 

                                                
85 ABRAMOVAY, Miriam et al. Diagnóstico participativo das violências nas escolas: falam os jovens. Rio de 
Janeiro: FLACSO, 2016. p. 69.  
86  Para a autora, no entanto, “a escola não apenas reproduz as violências correntes na sociedade, mas produz 
formas próprias, de diversas ordens, tipos e escalas, que refletem as especificidades de seu cotidiano. Assim, 
recusa-se a tese de que a instituição tão somente ecoaria processos gerais, refletindo um estado de violência 
generalizado que teria origem fora dela.”. Cf..: ABRAMOVAY, Miriam. Conversando sobre violência e 
convivência nas escolas. Rio de Janeiro: FLACSO, OEI, MEC, 2012. p. 46. Disponível em: 
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/flacso-br/20170905054515/pdf_37.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018. 
87 ABRAMOVAY, Miriam et al. Diagnóstico participativo das violências nas escolas: falam os jovens. Rio de 
Janeiro: FLACSO, 2016. p. 69. 
88 ALMEIDA, Sinara. Avaliação das concepções de violência no espaço escolar e a mediação de conflitos. 
2009. 189f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza. p. 111. 
89 Ibid., p. 115. 
90 Ibid., p. 70. 
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ambiente escolar, visto que a cidade de Fortaleza apresenta-se como uma das cidades mais 

violentas do País, além de ser detentora do maior índice de violência no ambiente escolar. 
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3 O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE 

CONSTRUÇÃO DA PAZ 

 

A construção deste cenário de não-violência apresenta-se como um novo 

paradigma a ser buscado na contemporaneidade, representando uma possível solução para o 

fenômeno sistêmico da violência, em particular contra os jovens ou perpetradas por estes. 

Para tanto, é necessário que se analise sobre o processo de construção de uma cultura, suas 

acepções terminológicas, além da exposição das concepções de paz formuladas ao longo da 

história para, em sequência, dedicar-se ao papel da aplicação de uma cultura de paz em 

âmbito escolar. 

Nesse sentido, é importante que se analise o conceito de paz utilizado nesta 

pesquisa. A teoria da paz de Galtung atrela a paz ao respeito aos direitos humanos, ao 

fomento de uma educação para tolerância e à mitigação das desigualdades socioeconômicas, 

de modo que esta perspectiva não se resume apenas à ocorrência de não-violência física, 

exigindo, portanto, uma série de diretrizes e ações do poder público no sentido de 

proporcionar ao indivíduo a consecução e o desfrute de seus direitos individuais, sociais e 

econômicos. 

Para tanto, será necessário evidenciar como o aspecto conceitual da paz, 

inicialmente tratado apenas como um elemento vinculado à não ocorrência de guerras, 

transmutou-se ao longo dos séculos. Além disso, é importante que se analise o processo de 

construção de uma cultura de paz fomentados pelos documentos internacionais para, por fim,  

investigar de que modo esta cultura pode alterar o cenário de violência escolar, reverberando, 

pois, nos espaços sociais para além do âmbito escolar e no cenário de desigualdade social 

brasileiro. 

 

3.1 Paz: acepções terminológicas e percurso histórico 

 

Conceituar a paz é uma tarefa complexa – tanto para o jurista, em face do rigor da 

ciência jurídica, quanto para os cientistas sociais clássicos. Para tanto, é necessário que se 

deixe claro que tal labor não pretende esgotar a temática tampouco abranger os diversos 

conceitos existentes no mundo moderno. 91 

                                                
91 POSENATO, Naiara. A Teoria da Paz de Johan Galtung: tendência à construção de novo paradigma. In: 
Relações Internacionais: Interdependência e Sociedade Global. (Direito, Política e Cidadania). Ijuí: 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2003. p.158. 
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Os conceitos apresentados representam a visão europeia ocidental contemporânea, 

que perpassou inúmeros eventos ao longo dos séculos, culminando no documento jurídico-

político de institucionalização do que seriam os direitos tidos como inerentes e fundamentais 

a todos os indivíduos, dentre os quais se encontra o direito à paz. 

É certo que a tentativa de conceituar a paz perpassou a história da humanidade 

desde os mais longínquos séculos. A paz, por muitos anos, esteve profundamente atrelada à 

política, para o pensamento de autores clássicos. Aristóteles, em a “Política”, se apresenta 

como um defensor da guerra justa92, em casos de autodefesa ou de violações impetradas a um 

direito.93 

O pensamento agostiniano, no entanto, expresso na obra “Cidade de Deus”, 

condiciona o alcance da paz ao aspecto volitivo de cada ser humano a encontrar sua 

verdadeira posição na conformidade hierárquica da sociedade, considerando a violência 

bélica, como um modus operandi de manutenção e restabelecimento da paz. 94 

Para São Tomás de Aquino, em sua obra “Suma Teológica”, a paz apresenta-se 

como algo que deve ser inerente à alma humana, não devendo estar condicionada apenas às 

ações. São Tomás traz, ainda, os vícios opostos à paz e relativos à ação, a saber: o cisma, a 

rixa, a sedição e a guerra.95 A guerra, para o autor, perderia seu aspecto pecaminoso somente 

se preenchesse os três requisitos que se seguem: autoridade do príncipe, causa justa96 e 

intenção clara de promoção do bem. 97 98 

No cenário do humanismo renascentista, Nicolau de Cusa, em De pace fidei, 

intenta estimular o diálogo em detrimento da guerra. Hugo Grotius, em De jure belli pacis, 

estabelece um direito de paz para toda a humanidade, defendendo a mediação e a arbitragem 

em questões de conflitos bélicos.  

                                                
92 O autor, no entanto, deixa claro em diversas passagens o caráter subsidiário da guerra: “Não é, sobretudo, nem 
uma felicidade para o Estado, nem um sinal de sabedoria para o legislador treinar seu povo para vencer seus 
vizinhos.” Além de seus efeitos deletérios: “Ao fazer a guerra, vários Estados se conservaram, mas, assim que 
conquistaram a superioridade, entraram em decadência, semelhantes ao ferro que se enferruja pela inação. 
Devese, então, criticar o legislador que não lhes ensinou como viver em paz.”. ARISTÓTELES. Política. São 
Paulo: Martin Claret, 2007. p. 119-120. 
93 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2007. 
94 NODARI, Paulo César. Educação e cultura da paz: à luz do esboço kantiano, À paz perpétua [Zum ewingen 
Frieden], ainda é possível pensar uma cultura da paz?. Conjectura, v.14, n.3, set/dez. 2009. p.18 
95 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. v. I, parte I. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001. p. 195. 
96 O autor define como justas: “as que vingam injúrias, quando uma nação ou uma cidade, que vai ser atacada 
pela guerra, ou deixou de castigar o que foi iniquamente jeito pelos seus membros, ou de restituir o de que se 
apoderou injustamente.”. Cf.: AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. v. I, parte I. 2ª ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2001. p. 1998. 
97 Tal bem seria promovido quando se “defendem os pobres e toda a república, das injúrias dos inimigos.”. Cf.: 
AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. v. I, parte I. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001. p. 2000. 
98 Ibid., loc. cit. 
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Thomas Hobbes99, em “O Leviatã”, de 1651, prevê a impossibilidade de haver paz 

sem a presença do Estado. Para o autor é necessário que os homens, ao buscarem a paz,  

renunciem a certos direitos de natureza, ou seja, devem estes “perder a liberdade de fazer tudo 

o que lhes apraz”. 100 Por fim, John Locke, seguindo a teoria hobbesiana, em sua obra 

“Segundo tratado sobre o governo civil”, concede especial ênfase ao papel do Estado na 

consecução da paz, sendo dotado do dever de zelar pela segurança e pelo bem comum do 

povo. 101 

Erasmo de Roterdã, em Querela Pacis, de 1725, debruça-se sobre uma análise dos 

motivos que levam a humanidade a travar guerras, enquanto Immanuel Kant apresenta em sua 

obra “À paz perpétua” 102, de 1795, um novo paradigma para a paz: esta não seria um estado 

natural, mas uma substância política que deveria ser instaurada.103 Kant tem no bojo de sua 

teoria a paz como um dever jurídico. A convivência em paz entre os Estado seria o objetivo 

mais evidente de sua obra.104  

O autor diverge dos clássicos, ao se opor a quaisquer tentativas de fundamentação 

de uma guerra justa; tem, portanto, como maior contribuição à ciência jurídica, a construção 

de uma ponte entre a paz e o Direito. Segundo o pensamento kantiano, a única possibilidade 

de erradicar a guerra encontra-se intrinsecamente relacionada com o estabelecimento de 

condições de justiça e igualdade em todas as ordens normativas. Por fim, seu projeto de 

instauração de uma paz perpétua presume a observância de três pressupostos: a relação dos 

                                                
99 Para Hobbes, o soberano seria juiz de tudo e a este caberia a decisão e modus de fazer a guerra: “O soberano é 
o juiz de tudo. Também a ele pertence o direito de toda judicatura e decisão de controvérsias. E de fazer a guerra 
e a paz, da maneira que melhor lhe parecer.”. Cf.: HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de 
um Estado eclesiástico e civil. (Tradução João Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva). São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. p. 15. 
100 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. (Tradução João 
Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva). São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 291. 
101 NODARI, Paulo César. Educação e cultura da paz: à luz do esboço kantiano, À paz perpétua [Zum ewingen 
Frieden], ainda é possível pensar uma cultura da paz?. Conjectura, v.14, n.3, set/dez. 2009. p.19. 
102 Sua obra pauta-se por tais artigos preliminares, espécies de axiomas que direcionariam à paz: “1. Não deve 
considerar-se como válido nenhum tratado de paz que se tenha feito com a reserva secreta de elementos para 
uma guerra futura; 2. Nenhum Estado independente (grande ou pequeno, aqui tanto faz) poderá ser adquirido por 
outro mediante herança, troca, compra ou doação; 3. Os exércitos permanentes (miles perpetuus) devem, com o 
tempo, de todo desaparecer; 4. Não se devem emitir dívidas públicas em relação aos assuntos de política 
exterior; 5. Nenhum Estado se deve imiscuir pela força na constituição e no governo de outro Estado e 6.  
Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades que tomem impossível a confiança mútua 
na paz futura, como, por exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos (precurssores), envenenadores 
(venefici), a ruptura da capitulação, a instigação à traição.”. Cf.: KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto 
Alegre: L&PM, 1989. p. 6-11.  
103 Para Kant: “O estado de paz entre os homens que vivem juntos não é um estado de natureza (status 
naturalis), o qual é antes um estado de guerra, isto é, um estado em que, embora não exista sempre uma explosão 
das hostilidades, há sempre todavia uma ameaça constante.”. Cf.: KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto 
Alegre: L&PM, 1989. p. 12. 
104 Ibid., loc. cit. 
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cidadãos com o Estado, a relação entre as nações e, por fim, o direito dos cidadãos enquanto 

seres humanos. 105 

O percurso histórico demonstra, portanto, uma constante correlação entre o 

fenômeno da paz com a mera ausência de guerras. Em que pese a relevância dos referidos 

teóricos para a conceituação do instituto, para esta pesquisa, utiliza-se um referencial teórico 

que, em sua doutrina, transcende a várias definições clássicas do termo  “paz”. 

 

3.1.1 A teoria da paz de Johan Galtung  

 

Teóricos da paz como Johan Galtung apresentam a relatividade do conceito de 

paz. Para o autor, não existe uma paz completa e eterna, ausente de violência, mas sim vários 

graus de pazes. 106 Galtung parte do pressuposto de Francisco de Vitória, teórico da Escola 

Espanhola de Direito internacional acerca da impossibilidade da paz. Para Vitória, aquele que 

fosse cristão, em face de sua condição religiosa, teria legitimidade para guerrear.  

Johan Galtung, no entanto, afasta-se de Francisco de Vitória ao defender a 

construção de um equilíbrio através da redução da violência (paz negativa) e da previsão de 

evitá-la (paz positiva). Desse modo, a paz negativa seria a ausência de violência de qualquer 

gênero, enquanto a paz positiva representaria uma necessidade de equidade nas relações 

humanas. 107 

A paz negativa, portanto, pressupõe a paz apenas como a ausência de guerras, não 

levando em consideração aspectos como violações de direitos humanos e expressões da 

desigualdade social. A paz positiva, por sua vez, vincula-se a elementos como justiça, direitos 

humanos, democracia e não-violência 108, de sorte que esta última vertente da paz possui em 

seu âmago grandes reflexões acerca dos problemas sociais e econômicos, além de almejar a 

consecução de uma justiça social. 109 

Em sua obra “Conflito como modo de vida”, Galtung ressalta a tendência da visão 

negativa do conflito em nossa sociedade. Para o autor, porém, no cenário pós-metafísico, os 

conflitos seriam compreendidos como parte integrante dos processos humanos. Assim, a 
                                                
105 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto Alegre: L&PM, 1989. p. 12. 
106 GALTUNG, Johan. Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Reponses, Journal of 
Peace Research, Oslo, v. 22, n. 22, 1985, p. 155. 
107 Ibid., p. 160. 
108 GUIMARÃES, Marcelo. Educação para a paz na crise da metafísica: sentidos, tensões, dilemas. 2003. 
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Algre, 2003. p. 25. 
109 GALTUNG, Johan. Peace, Positive and Negative, 2011. The Encyclopedia of Peace Psychology, 1. 
Disponível em: https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbepp189. Acesso em 15 jan. 2018.  
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forma de solução de tais conflitos é que seriam características de ações violentas ou não-

violentas. 110 Para Galtung, o conflito transmuta do polo de algo oposto à paz para um 

fenômeno inerente às relações humanas, não representando, portanto, um obstáculo à paz.111  

Nesse sentido, partindo do referencial galtuniano de paz, que correlaciona a paz  

com elementos relativos à democracia e à desigualdade social, além de considerar o conflito 

como algo inerente à sociedade, a pesquisa necessita investigar a construção normativa deste 

paradigma que instaura uma nova acepção da paz, para, a seguir, investigar o modo de 

aplicação deste instituto no cenário local e seus influxos na promoção da paz positiva. 

 

3.1.2 Cultura de paz: terminologia e desenvolvimento normativo internacional e nacional 

do instituto  

 

O termo cultura possui uma acepção eminentemente sociológica. Cultura, para 

Edgar Morin, é um sistema que proporciona uma comunicação dialética entre uma 

experiência e um saber construído 112; para Johnson, um conjunto de símbolos, ideias e 

aspectos materiais relacionados com o sistema social.113 

Segundo Miguel Reale, cultura seria o conjunto de “tudo aquilo que o homem 

constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar a si mesmo.” 

Seria, pois, a reunião de instrumentos e utensílios, além de ações e serviços, expressões 

espirituais e manifestações de comportamento que o homem, ao longo dos séculos, 

constantemente aprimora, por meio da história. 114  

Para Gerhardt, o termo “Cultura de Paz” teria suas origens em um projeto 

educativo do Padre peruano Felipe MacGregor, ao presidir a Comissão Nacional Permanente 

de Educação para a Paz, em 1986. Três anos depois, o autor publicou uma obra denominada 

“Educación, futuro, cultura de paz,” que inspirou o movimento promovido pela UNESCO e, a 

seguir, adotado pelas Nações Unidas. 115 

                                                
110 GALTUNG, Johan. Peace and Social Structure: essays in peace research III. Copenhagen: Christian Elgers, 
1978. p. 488. 
111 GUIMARÃES, Marcelo. A educação para a paz como exercício da ação comunicativa: alternativas para a 
sociedade e para a educação. Educação, Porto Alegre, ano XXIX, n. 2 (59), p. 329-368, maio/ago. 2006. p. 347. 
112 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 77. 
113 JOHNSON, Allan. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1997. 
114 Ibid., p. 26. 
115 OLIVEIRA, Simone. As interfaces do projeto ético-político do Serviço Social com a cultura de paz. 
2009. 185f. Tese (Doutorado – Faculdade de Serviço Social). Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. p. 16 
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O conceito de cultura de paz, porém, somente aparece positivado em documentos 

histórico-políticos em meados de 1989, no “Congresso Internacional para a Paz na mente dos 

homens”, sendo, posteriormente, registrado por Frederico Major Zaragoza na declaração da 

“Conferência de Yamaussoukro”, em 1995. A referida conferência apresentou uma série de 

propostas de paz, dentre as quais a necessidade de inclusão de elementos de paz e direitos 

humanos como características permanentes de todos os programas educacionais. 116 

Na América Latina, no entanto, o marco inicial foi o “Fórum Internacional sobre a 

Cultura de Paz em São Salvador”, em El Salvador. O Fórum apresentou dezenas de objetivos 

para o fomento de uma cultura de paz, dentre os quais se pode mencionar a previsão da 

necessidade de que todos os indivíduos fossem educados nos valores básicos de uma cultura 

de paz. 117 

A conferência traça, ainda, oito pilares básicos para que se possa desenvolver esta 

cultura: por meio da educação; da economia sustentável e do desenvolvimento social; do 

compromisso com todos os direitos humanos; da equidade entre os gêneros; da participação 

democrática; além da observância do trinômio compreensão, tolerância e solidariedade; da 

comunicação participativa e do livre fluxo de informações e conhecimento, e, por fim, por 

meio da paz e da segurança internacional.118 

O “Programa Século XXI pela Paz e Justiça”, fruto da Conferência de Haia de 

1999, tem, em seu bojo, como grande desafio para a humanidade: a cultura de não-violência. 

O movimento global a “Paz Está em Nossas Mãos”, de 1989, ensejou a produção de uma série 

de documentos. Dentre estes, pode-se citar “O Manifesto 2000”, que elenca os seis princípios 

da humanidade, quais sejam: respeitar a vida; rejeitar a violência; ser generoso; ouvir para 

compreender; preservar o planeta e redescobrir a solidariedade.119 

Por fim, o documento de “Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de 

Paz”, de 1999, proclamado pela Assembleia Geral da ONU em seis de outubro de 1999, 

descreveu a paz não apenas como a ausência de conflitos, além de ter previsto, em seu bojo, a 

necessidade de uma série de valores, comportamentos e tradições para o desenvolvimento de 

uma cultura de paz, estando esta cultura profundamente relacionada a fatores como: 

promoção da democracia; desenvolvimento dos direitos humanos; promoção e resolução 

                                                
116 DISKIN, Lia. Cultura de paz: redes de convivência. São Paulo: Senac, 2009. p. 16. 
117 Ibid. loc. cit. 
118 OLIVEIRA, Simone. As interfaces do projeto ético-político do Serviço Social com a cultura de paz. 
2009. 185f. Tese (Doutorado – Faculdade de Serviço Social). Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. p. 24. 
119 DISKIN, Lia. Cultura de paz: redes de convivência. São Paulo: Senac, 2009. p. 19. 
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pacífica dos conflitos; eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher; dentre 

outros.120 121 

No Brasil, o termo “Cultura de paz” emerge notadamente por força de projetos da 

UNESCO, através de seu programa de 1995, que tinha por escopo assegurar a transição de 

uma cultura de guerra para uma cultura de não-violência, tolerância e diálogo. 122 Pode-se 

mencionar, ainda, a “Carta da Terra de 1992”, ladeada pela “Agenda 21”, ambas fruto da 

Conferência ECO 92, sediada no Rio de Janeiro, representando um projeto de construção de 

uma sociedade atuante no sentido da implantação de ações direcionadas para a não-

violência.123124 

Percebe-se, portanto, que os documentos normativos internacionais que tratam 

sobre a construção de uma Cultura de Paz têm dentre seus instrumentos a educação, o 

desenvolvimento dos direitos humanos, a solução pacífica de conflitos e a inclusão de 

elementos de paz e direitos humanos como características permanentes de todos os programas 

educacionais. 

Nesse sentido, analisa-se a seguir, a educação como ambiente de promoção desta 

cultura de não-violência e como instrumento garantidor da profusão de direitos humanos e da 

solução de controvérsias de modo pacífico. 

 

3.2 Elementos conceituais do direito à educação  
 

 A pesquisa apresenta a relevância da educação neste processo de construção de 

uma Cultura de Paz. Para tanto, é necessário que se compreenda o papel do ambiente escolar 

neste processo, de que maneira o direito à educação é garantido no ordenamento jurídico e a 

relevância dos demais instrumentos normativos neste processo de  implantação da paz 

escolar. 

 

                                                
120 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programme of action on a culture of peace. 1999b. 
Disponível em: <http://cpnn-world.org/resolutions/resA-53-243B.html>. Acesso em: 22 mai. 2017. 
121 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaration on a culture of peace. 1999a. Disponível em: 
<http://cpnn-world.org/resolutions/resA-53-243A.html>. Acesso em: 22 mai. 2014. 
122 OLIVEIRA, Simone. As interfaces do projeto ético-político do Serviço Social com a cultura de paz. 
2009. 185f. Tese (Doutorado – Faculdade de Serviço Social). Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. p. 22. 
123 THOT. Política e poder: Gandhi hoje. São Paulo: Palas Athena, 2003. p. 81-86. 
124 UNESCO. Manifiesto 2000 por una cultura de paz y no violencia. 2000. Disponível em: 
<http://www3.unesco.org/manifesto2000/ sp/sp_manifiesto.htm>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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3.2.1 A educação para século XXI: a necessidade do fortalecimento da autonomia e do fim 

da disjunção entre educação formal e moral 

 

A educação125 apresenta-se com um direito dúplice: primeiramente, como um 

direito em si mesmo e, posteriormente, como um meio indispensável ao acesso dos demais 

direitos. Esta pode figurar em um grau de relevância ainda maior caso encontre-se voltada 

para o pleno desenvolvimento do indivíduo e de suas potencialidades. 

                   O ensino deve estar centrado na condição humana126, em que o ser humano 

necessita reconhecer-se em sua humanidade e perceber a diversidade cultural, histórica e 

social do outro. A educação apresenta-se, nesse esteio, como uma força motriz de promoção 

de iniciativas, devendo, pois, ser emancipatória e estimuladora da formulação de experiências 

que fomentem a diferenciação, em vez de mera reprodutora de formas de ação já 

conhecidas.127  

                   Ainda nesse sentido, Adorno128 aponta para a necessidade da produção de uma 

consciência verdadeira do ser humano em oposição à “modelagem de pessoas”129 e à mera 

transmissão de conhecimentos. Nesse sentido, para Paulo Freire 130, somente a pedagogia do 

oprimido, que busca restaurar a intersubjetividade, poderia proporcionar a autonomia 

emancipatória do sujeito, em sua luta pela liberdade de criar e construir, de ser ativo e 

responsável, e não apenas “escravo ou uma peça bem alimentada da máquina.” 131 

O conhecimento, portanto, não seria construído apenas a partir da troca de saberes 

adquiridos com a história individual de cada ser humano. As relações construídas com outras 

pessoas são cruciais neste processo, porque “o conhecimento em si não é uma cópia da 

realidade, mas sim, fruto de um trabalho continuado de criação, significação e ressignificação 

das relações”. Assim, as interações que os indivíduos desenvolvem entre si devem vir 

                                                
125 BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ministério da Educação. Ministério da Justiça: 
UNESCO, 2006. 
126 MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários à educação. São Paulo: Cortez, 2000. p. 48. 
127TREVISAN, Elisaide. Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior como garantia de uma cultura 
democrática. Revista Acadêmica Direitos Fundamentais. Osasco, ano 5, n. 5, 2001. p. 56. 
128ADORNO, Theodor. Educação e Emancipação. 3. ed. Tradução de Wolfgang Leo Maar. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003. p. 141. 
129TREVISAN, Elisaide. Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior como garantia de uma cultura 
democrática. Revista Acadêmica Direitos Fundamentais. Osasco, ano 5, n. 5, 2001. p. 59. 
130 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. p. 21-31. 
131 Ibid. p. 21-31. 
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“carregadas de influências positivas, para que possam prevalecer sobre qualquer influência 

negativa.”. 132 

                   Nesse sentido, Morin 133 elucida que a educação do futuro teria em seu condão o 

dever de evitar que a “unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade,” ao 

passo que a sua diversidade também não deve se desvincular da concepção de unidade da raça 

humana. Para tal, faz-se necessária uma reforma do pensamento pós-moderno que se debruce 

sobre a questão da subdivisão entre a educação formal e a educação moral. Somente uma 

educação que elimine a disjunção entre a cultura científica e a cultura das humanidades 

poderia responder aos desafios da complexidade da vida globalizada. 134  

O panorama pós-moderno, próprio do cenário globalizatório, hiperconectado, de 

convivência de múltiplas diversidades, exige uma educação direcionada para o fomento de 

uma cultura de tolerância, que tenha como preceitos básicos o incentivo à um ambiente 

escolar de não-violência. 

 

3.3 Elementos normativos do direito à educação  

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que o direito à educação deve em seu escopo o 

oferecimento de condições para o pleno desenvolvimento das múltiplas capacidades 

individuais. O sistema educacional deve funcionar como fonte para o aprimoramento das 

diversas dimensões do indivíduo, fomentando valores como o respeito aos direitos humanos e 

a tolerância e participação social. 

Para que se perpasse de modo completo e multifacetado pelo estudo do direito 

fundamental à educação, é necessário que se percorra um caminho em que se analise os 

conceitos de educação na contemporaneidade e a relevância desta como força motriz 

transformadora da sociedade, além do modo como tal direito é garantido pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Para tanto, é necessário que se analise os principais documentos 

normativos, em especial aquele político-jurídico de maior relevância: a Carta Constitucional. 

Interessa, ainda, analisar o modus operandi pelo qual tal direito deve ser efetivado 

no cenário contemporâneo, o papel da implementação deste no processo de ampliação da 

                                                
132 FREITAS, Raquel. 10 teses reflexivas sobre a influência do meio e da cultura na educação de crianças e 
adolescentes. In: SEMINÁRIO DE ARTE E CULTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO 
DO CEARÁ, 2018, Fortaleza. 
133 MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários à educação. São Paulo: Cortez, 2000. p. 55-65. 
134 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução Eloá Jacobina. 
18. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 33.  
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democracia e na redução do fenômeno da sub-cidadania e a intrínseca relação entre a sub-

concessão desse direito e a violência. 

 

3.3.1 O duplo grau de fundamentalidade do direito à educação 

 

Para que se analise o direito fundamental à educação, é imprescindível realizar-se 

uma distinção terminológica em relação aos diversos termos utilizados para defini-lo. Em que 

pese o caráter teórico da divergência, é importante salientar que três expressões são grafadas 

para tratarem deles: direitos do homem, direitos humanos e direitos individuais. É válido 

delimitar, ainda, a extensão de cada verbete. 

                    Percebe-se que, enquanto os direitos humanos apresentam um caráter que 

remonta ao direito internacional, possuindo uma dimensão universal, os direitos 

fundamentais, apesar de também serem classificados como direitos humanos, em função de 

seus titulares serem os seres humanos, são aqueles direitos reconhecidos e positivados por 

determinado Estado. “(...) o consenso formado hoje em torno da necessidade de 

internacionalização da proteção dos direitos humanos corresponde a uma manifestação 

cultural de nossos tempos, viabilizada pela coincidência de objetivos entre o direito 

internacional e o direito interno.”135  

 Conforme preleciona o autor citado: “direitos fundamentais são direitos público-

subjetivos de pessoas, contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram 

caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 

poder estatal em face da liberdade individual.” 136 

Outro aspecto salutar para a referida distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais diz respeito ao duplo regime de fundamentalidade formal e material.  

                  Assenta-se que a fundamentalidade formal diz respeito à positivação das normas 

no maior grau hierárquico possível, adquirindo uma proteção normativa especial, alocadas no 

ordenamento constitucional através de prerrogativas como: “a posição dos direitos 

fundamentais no sistema jurídico define-se com base na fundamentalidade formal, indicando 

que um direito é fundamental se e somente for garantido mediante normas que tenham a força 

jurídica própria da supremacia constitucional.” 137  A fundamentalidade material, por sua vez, 

                                                
135 TRINDADE, Antônio. A interação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos 
humanos. Arquivos do Ministério da Justiça, v. 46, n. 182, p. 27-54, 1993. 
136 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2ª edição. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 46-47. 
137 Ibid., loc. cit. 
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relaciona-se ao fato de os respectivos direitos possuírem ideais de suma importância para o 

Estado, apresentando-se, assim, como o pilar da sociedade. 

                    Assim, percebe-se que apenas os direitos fundamentais são dotados da dupla 

fundamentalidade, visto que unem o fato de estarem positivados no ordenamento e possuírem 

em seu conteúdo valores jurídicos essenciais para o Estado. Os direitos humanos, por 

conseguinte, estão dotados apenas de fundamentalidade material. 

                  Assinala Martínez138 que “a função principal dos direitos fundamentais na 

sociedade moderna é o de orientar a organização da sociedade e, principalmente do direito, 

como sistema de organização social.”  

Assim, importa verificar como o direito fundamental à educação fora positivado 

no ordenamento jurídico brasileiro para que se analise sobre a suficiência da previsão 

normativa no ordenamento constitucional do País. 

 

3.3.2 A constitucionalização do direito à educação no Brasil 

 

Ao tecer uma breve análise do direito à educação nas Cartas político-jurídicas de 

maior relevância no Brasil, constata-se que a educação tem sido um direito positivado desde a 

Carta Constitucional de 1934, havendo nas Cartas seguintes um aumento na proteção 

conferida a este direito. Somente na Constituição de 1946, no entanto, foi a educação alçada a 

categoria de direito universal.139 A Constituinte de 1967 – última antes da Carta Cidadã – 

pouco inova, porém aborda o direito à educação em um capítulo específico, dedicado 

exclusivamente a isso. Por fim, a Constituição de 1988, pontuou grande inovação. 

Inicialmente, ao alocar o direito à educação no rol dos direitos fundamentais, visto que nas 

Cartas anteriores, tal direito encontrava-se no capítulo referente à ordem social e 

econômica.140 A seguir, difere de países como a Áustria, que preferiram a legislação 

infraconstitucional para tratar do tema, conferindo, portanto, maior proteção jurídica ao 

direito à educação. 141 

                                                
138 MARTÍNEZ, Gregório. Derechos Fundamentales y Positivismo Jurídico (Escritos de Filosofía Jurídica y 
Política). Madrid: Dykinson, 1999. p. 132-133. 
139 ANDRADE, Paloma; FREITAS, Raquel; SANTIAGO; Vanessa. Programa Dinheiro Direto na Escola: a 
contribuição do sistema educacional holandês para a política pública de ensino brasileira. Nomos, v. 37, n.1., 
jan./jun. 2017. p. 301-320. p. 4. 
140 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 33. 
141 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 
371. 
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O direito à educação é, ainda, reconhecido no artigo 6º da Carta Maior como um 

direito de fundamental natureza social, cuja proteção conferida a tal direito ultrapassa a 

consideração de interesses meramente individuais. Nesse sentido, para Bonavides 142, a Carta 

de 1988 ao elencar a educação como um direito social, também teve em seu escopo a garantia 

de tal direito. Para tanto, foi inserido, no texto constitucional, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, o 

princípio da aplicabilidade imediata da norma. Deste modo, cabe ao Poder Público garantir e 

conferir eficácia máxima e aplicabilidade imediata a tais direitos. 

Em que pese a falta de consenso sobre a aplicabilidade imediata, pode-se verificar 

o tratamento diferenciado que este traduz ao conferir uma preocupação do legislador em 

descaracterizar os direitos sociais como normas meramente programáticas, desprovidas de 

caráter verdadeiramente imperativo. 

                  Para Sarlet 143, no entanto, pode-se compreender a aplicabilidade imediata como 

um mandado de maximização, que demanda aos órgãos do Estado a tarefa de concessão de 

reconhecimento da maior eficácia possível aos direitos fundamentais. Para o autor, a recusa 

de sua aplicação deve ser devidamente fundamentada e justificada. 

Outro aspecto salutar refere-se ao artigo 205 da Constituição Federal, que 

reconhece a educação como um direito universal. Tal direito, deve, ainda, em consonância ao 

artigo art. 3º, inciso IV da Carta Magna, ser prestado sem quaisquer preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Em pese tal direito ter caráter universal, é interessante observar que sua 

implementação deve ser pautada pela escolha de alvos prioritários, estes caracterizados por 

grupos de pessoas que se encontram em uma mesma posição de carência ou vulnerabilidade. 

Tal direcionamento deve-se ao objetivo dos direitos sociais que exige a correção de 

desigualdades próprias das sociedades de classe, reduzindo a marginalização de determinados 

grupos.144 

Outro elemento que salta aos olhos na Carta Magna de 1988 é colaboração entre a 

sociedade, o Estado e a família na promoção deste direito. Em seu artigo 205, pode-se 

verificar tal previsão: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

                                                
142 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 
373. 
143 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 
284. 
144 DUARTE, Clarice. O direito público subjetivo ao ensino fundamental na Constituição Federal 
brasileira de 1988. 2003. 328 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2003. p. 11. 
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da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.145 

Ainda nesse sentido, analisa-se o artigo 208 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, que 

aduz: “Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola”. 146 Desse modo, 

resta claro a necessidade de colaboração e de atuação simultânea entre os representantes dos 

alunos e do Poder Público. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um complexo de 

normas objetivando a organização do Estado para a prestação do serviço educacional. 

Adotou-se, portanto, face ao disposto no artigo 211 da referida Carta, os sistemas de ensino 

em regime de descentralização articulada. Assim, além de ofertarem auxílio aos demais entes 

objetivando à universalização do ensino, aos entes públicos também é garantida a liberdade na 

definição dos seus respectivos sistemas.147 

Este instrumento definiu, ainda, um esquema de repartição de competências. 

Deste modo, definiu-se quais etapas do ensino cabe, de forma prioritária, a cada um dos entes. 

O esquema, no entanto, “promove a repartição de competências materiais entre os entes 

federados combinando atribuições privativas a atribuições comuns, que tendem a atuar no 

sistema educacional na qualidade de princípios.”. 148 

À União cabe a organização do sistema federal de ensino e dos Territórios e o 

financiamento das instituições de ensino públicas federais; aos Estados e ao Distrito Federal 

delega-se a atuação prioritária no ensino fundamental e médio. Por fim, aos Municípios cabe a 

atuação precipuamente no ensino fundamental e na educação infantil.  

 Por fim, o artigo 212, ao estabelecer percentuais mínimos de aplicação 

obrigatória por cada um dos entes, desconstrói a tese que considera a educação como norma 

constitucional programática, na medida em que não se pode considerar a discricionariedade 

do gestor na aplicação dos recursos destinados à educação. 149 

  

                                                
145 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-
1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 RANIERI, Nina. Educação superior, direito e estado: na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96). São 
Paulo: USP, 2000. p. 125. 
149 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-
1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
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3.3.3 A legislação infraconstitucional do sistema educacional brasileiro e a instituição de 

uma cultura de paz  
 

Sabe-se que, para além da previsão constitucional, há uma série de outros 

documentos normativos que tratam sobre o direito à educação em seus dispositivos. Dentre 

estes, podem-se citar: o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001), o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, promulgado pelo 

Decreto Legislativo n. 592, a 6 de dezembro de 1992, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), dentre 

outros.150  

Dentre os documentos normativos que constituem políticas de educação, 

prevenção, atenção e atendimento em relação às violências, pode-se, citar, ainda, o Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), instituído pelo Decreto Presidencial nº 7.037, de 

21 de dezembro de 2009; o Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos (2004); 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) (2009); a Resolução nº 

4/2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica; a Lei nº 

11.340 (Lei Maria da Penha), de 7 de agosto de 2006 Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 

2007, que inclui o conteúdo dos direitos das crianças e dos adolescentes na Lei nº 9.394/96 

(LDB) e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).151 

 

3.3.3.1 O Plano Nacional de Educação 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um instrumento normativo, estabelecido 

em cumprimento à determinação do artigo 214 da Constituição Federal. O referido plano deve 

ser estabelecido, com duração decenal, objetivando a articulação do sistema nacional de 

educação por meio de um regime de colaboração, com a “definição de diretrizes, objetivos, 

                                                
150 DUARTE, Clarice. O direito público subjetivo ao ensino fundamental na Constituição Federal 
brasileira de 1988. 2003. 328 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2003. p. 11. 
151 ZLUHAN, Mara; RAITZ, Tânia. A educação em direitos humanos para amenizar os conflitos no cotidiano 
das escolas. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 95, 239, 31-54, jan./abr., 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v95n239/a03v95n239.pdf. Acesso em: 12 jan. 2017. p. 20. 
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metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis”. 152 

O Plano Nacional de Educação possui como escopo a criação de uma política 

nacional educacional articulada e integrada, com uma série de diretrizes, que incluem 

Erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; superação das 

desigualdades educacionais; melhoria da qualidade de ensino; formação para o trabalho; 

promoção da sustentabilidade socioambiental; promoção humanística, científica e tecnológica 

do país; estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto; valorização dos profissionais da educação; difusão dos 

princípios de equidade, respeito à diversidade e gestão democrática da educação. 

Para tanto, o referido plano estabelece as metas a serem alcançadas a cada 

decênio. Cada uma das metas, por sua vez, encontra-se acompanhada das respectivas 

estratégias para o atendimento dos objetivos propostos. Nesse sentido, uma das estratégias do 

PNE para o decênio 2011-2020 refere-se à promoção da cultura de paz em ambiente escolar. 

A referida estratégia integra a meta 7 e tem como objetivo: “7.14) Garantir políticas de 

combate à violência na escola e construção de uma cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade escolar.” 153 

Para além disso, sabe-se que a escola é o espaço de desenvolvimento da 

autonomia do sujeito, por meio da estruturação das concepções de mundo, da construção de 

valores e da formação de cidadania. O ambiente escolar apresenta-se como o espaço social de 

formação de valores e práticas de respeito e promoção aos direitos humanos. Nesse sentido, 

para o Plano Nacional de Educação 2011-2020, a educação deve “incorporar o incentivo a 

estudos e pesquisas sobre as violações de direitos humanos (conflitos, violências, 

discriminações, entre outros temas) no sistema de ensino, desenvolvendo ações 

fundamentadas e procedimentos para a resolução de conflitos.”.154 

 

3.3.3.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

                                                
152 ANDRADE, Paloma; FREITAS, Raquel; SANTIAGO; Vanessa. Programa Dinheiro Direto na Escola: a 
contribuição do sistema educacional holandês para a política pública de ensino brasileira. Nomos, v. 37, n.1., 
jan./jun. 2017. p. 301-320. p. 8. 
153 BRASIL. Projeto de Lei nº 8.035/2010. Estabelece o Plano Nacional de Educação - PNE para o decênio 
2011-2020, e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7116-pl-pne-2011-
2020&Itemid=30192>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
154ZLUHAN, Mara; RAITZ, Tânia. A educação em direitos humanos para amenizar os conflitos no cotidiano das 
escolas. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 95, n. 239, p. 31-54, jan./abr., 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v95n239/a03v95n239.pdf. Acesso em: 12 jan. 2017. p. 7. 
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Em que pese a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, referir-

se especificamente à educação escolar, para este documento normativo “a educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. 155 Além disso, o parágrafo segundo do artigo 

primeiro da LDBEN traz à baila outro relevante aspecto no que tange à educação. Para o 

referido diploma, “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social.”. 156 

Tais elementos são cruciais na compreensão do tratamento dado à educação no 

arcabouço normativo brasileiro. Isso porque a educação é caracterizada como um processo 

transformador que ultrapassa os limites das instituições escolares. Ressalta-se, assim, o papel 

e a relevância dos demais espaços e instituições sociais para o processo de formação humana, 

dentre estes, a família, as manifestações culturais, as organizações sociais, dentre outros. 

O segundo aspecto a ser analisado diz respeito à vinculação da escola à prática 

social e ao mundo do trabalho. O estabelecimento de tal relação reafirma a compreensão da 

relação intrínseca entre a escola e a sociedade, ressaltando sua conexão com o processo de 

construção da cidadania. 

O referido documento normativo traz, ainda, em seu artigo 3º, nos incisos IV, X e 

XI diretrizes que regem os princípios, as finalidades da educação e o dever de educar, estes 

seriam, portanto: o respeito à liberdade e apreço pela tolerância; a valorização da experiência 

extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.157 

Nesse sentido, o Projeto de Lei 5.826-A, de 2016, de autoria da deputada estadual 

Keiko Ota, que recupera elementos e atualiza o Projeto de Lei nº 6.725, de 2010, de autoria do 

Deputado Inocêncio Oliveira, já arquivado, tem em seu escopo o acréscimo do inciso X ao 

artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 158 

                                                
155 BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dez. de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, dez. 
1996. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-diretrizes-e-bases-da-
educacao-nacional-ldben. Acesso em: 12 jan. 2017.  
156 Ibid. 
157 ZLUHAN, Mara; RAITZ, Tânia. A educação em direitos humanos para amenizar os conflitos no cotidiano 
das escolas. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 95, n. 239, p. 31-54, jan./abr., 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v95n239/a03v95n239.pdf. Acesso em: 12 jan. 2017. p. 9. 
158 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.826-A. Altera a Lei Ordinária nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
https://goo.gl/dnBEv7. Acesso em: 13 jan. 2017.  
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O referido projeto trata sobre a relevância do combate a todas as formas de 

violência em âmbito escolar. Traz, ainda, a promoção da paz nas escolas como valor 

fundamental para a educação brasileira: “Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, passa a vigorar acrescido dos incisos IX e X, nos seguintes termos: X – estabelecer 

ações destinadas a promover cultura de paz nas escolas.”. 159 

A proposta de alteração legislativa considera, ainda, que o combate a todas as 

formas de violência no interior do ambiente escolar apresenta-se como mecanismo 

insuficiente, visto que para que se alcance a pacificação no ambiente escolar é necessária a 

promoção ativa da cultura de paz entre alunos, professores, funcionários, quadro dirigente e 

comunidade escolar.160 

 

3.4 O papel da educação no desenvolvimento de uma nação 

 

 O desenvolvimento de uma nação encontra-se diretamente relacionado ao grau de 

educação de sua população.161 A UNICEF, por meio do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, relaciona o aumento do número de alfabetização e matrículas nas escolas a um 

rápido crescimento na renda per capita. O estudo associa o grau de instrução educacional da 

nação à quantidade de mão-de-obra qualificada, ao nível maior de informação da população e, 

por conseguinte, à maior capacidade de ruptura com o círculo de miséria. 162 

Em outro estudo, divulgado pela Organização das Nações Unidas, atesta-se que 

houve um aumento significativo da pobreza, em contraposição ao que ocorreu década de 

1980. Para a ONU, tal fenômeno tem relação direta com as políticas educacionais 

implementadas no mundo.163   

Nesse sentido, para que se compreenda o fenômeno do sub-acesso à educação e 

sua relação com a desigualdade social faz-se necessário investigar o complexo processo de 

inclusão/exclusão. Para Jessé Souza, há fatores determinantes para que uma classe seja 

dominante: o capital econômico não representaria o único primordial.164 Para além deste, 

                                                
159 Ibid., loc. cit. 
160 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.826-A. Altera a Lei Ordinária nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
https://goo.gl/dnBEv7. Acesso em: 13 jan. 2017. p. 3. 
161 GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. 
Educação, Porto Alegre, v. 31, n.1, p. 66-74, jan./abr. 2008., p 69. 
162 Ibid., loc. cit.  
163 Ibid., p. 70. 
164 No entanto, dados relativos ao capital econômico evidenciam a relevância deste ao comprovar que políticas 
de transferência de renda, por exemplo, apresentam-se como instrumento adequado no processo de compensação 
destas famílias, na medida em que  possuem impacto significativo na permanência no sistema educacional. We 
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considera-se crucial o capital cultural - atrelado à incorporação de conhecimento pelo 

indivíduo - e o capital social de relações pessoais, que diz respeito às relações que se criam 

entre interesse e afetividade e representam vantagens na competição pelos recursos por quem 

a possui.165  

Nesta linha, Pierre Bourdieu categoriza tais fatores como “volume global do 

capital” 166. Para o autor, a classe social não seria definida por uma propriedade ou pela soma 

destas, mas pela rede de características secundárias manipuladas, de maneira mais ou menos 

inconsciente. Pierre aduz que o sucesso estudantil depende do capital cultural herdado e da 

respectiva propensão a investir no sistema escolar. Para o autor, o investimento realizado 

neste capital está diretamente relacionado à dependência da classe ao referido capital para 

melhorar sua posição social.167 

Nesta mesma linha, teoriza Rawls sobre a inviabilidade de se deduzir que as 

capacidades e talentos do estudante se caracterizem como dons naturais. Tais capacidades e 

talentos individuais estão simbioticamente conectadas à estrutura básica, na medida em que 

estas não podem se concretizar alheias às circunstâncias sociais. Ou seja, elas encontram-se 

vinculadas às “atitudes sociais de ajuda e estímulo”. 168 

Sabe-se que o “efeito dos recursos dos pais nas chances de sucesso e progressão 

educacional dos filhos – a desigualdade de oportunidades educacionais (DOE) – desempenha 

um papel fundamental na reprodução intergeracional das desigualdades nas sociedades 

modernas”. A educação é um dos principais, senão o principal meio de acesso a posições 

laborais que proporcionam renda superior, assim, a redução da desigualdades de acesso à 

educação apresenta-se como um dos modos principais de combate a transmissão de 

desigualdades ao longo das gerações.169 

Assim, para além dos recursos familiares, os próprios sistemas educacionais 

atuam como fatores que podem influenciar nas chances de progressão dos alunos, 

independentemente de suas origens sociais. De modo que, quanto maior for a capacidade das 

                                                                                                                                                   
show that, by and large, CCTs have had significant and, in some cases, large effects on school enrollment and 
attendance. Cf.: FISZBEIN, Ariel; SCHADY, Norbert. (Org.). Conditional Cash Transfers: Reducing Present 
and Future Poverty. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, 2009. p. 145. 
165 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 88-92. 
166 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução: Daniela Kern; Guilherme J.E. 
Teixeira 2. ed. rev. 4. reimpr. Porto Alegre: Zouk, 2017. p. 111. 
167 Ibid., p. 101. 
168 RAWLS, John. Justiça e Democracia. Trad. Irene A. Peternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 18. 
169 RIBEIRO, Carlos. Desigualdade de oportunidades e resultados educacionais no Brasil. DADOS – Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 54, n. 1, 2011, p. 41-87. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/html/218/21819114002/. Acesso em: 12 jan 2018. p. 41. 
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escolas de oferecer ensino de qualidade apto a superar as desvantagens de origem social dos 

alunos, “maiores serão as chances do sistema diminuir as desigualdades de oportunidades 

educacionais e, consequentemente, promover a mobilidade social intergeracional”.170 

A classe média, por exemplo, possui capital necessário para proporcionar aos seus 

filhos o tempo livre deste dedicado integralmente para o estudo, enquanto nas classes 

populares, concilia-se trabalho e estudo desde a infância, notadamente desde os onze anos de 

idade.171 172 

Para além da possibilidade de dedicação integral, há ainda, o papel dos estímulos 

pré-escolares, dentre estes o hábito da leitura, o estímulo à fantasia por meio de livros, além 

da familiaridade com línguas estrangeiras. Nesse sentido, Pierre Bourdieu traça o paralelo 

entre a aprendizagem familiar e a escolar da cultura. A apreensão da cultura por meio de um 

método que transcenda o discurso, ou seja, pela inserção precoce em um mundo de “pessoas, 

práticas e objetos” culmina em uma relação mais familiar com o objeto da prática. Para 

exemplificar, o autor enfatiza a diferença entre entre a música apenas escutada e a praticada - 

à exemplo do piano -, concluindo pela maior familiaridade desenvolvida pela prática em 

comparação à relação apenas contemplativa de quem teve acesso à música por meio de 

concerto ou mesmo por um disco. 173 

Ressalta-se, ainda, a relação entre sucesso e dispêndio de tempo na vida escolar. 

Como o bom desempenho escolar quase sempre fora crucial para determinar o sucesso 

econômico e social dos pais, nas classes dominantes todo o estímulo da contrapartida amorosa 

exigida dos filhos é direcionada ao sucesso escolar. Na classe baixa, por sua vez, a criança 

não identifica uma relação concreta entre a dedicação à escola e o sucesso de seus pais, na 

medida em que para ela o tempo despendido na pouco fez para alterar o destino de seus 

pais.174      

                                                
170 Ibid., p. 41. 
171 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 96. 
172 Assim, para Leme: “Este trabalho procurou avaliar o impacto do trabalho juvenil sobre o desempenho escolar 
de jovens de 15 a 18 anos de idade. Ao contrário do trabalho infantil que tem recebido um grande atenção na 
literatura, as frequência do trabalho desta faixa de idade tem sido mais negligenciado na literatura e em geral as 
análises se restringem ao impacto sobre a frequência à escola. Embora não tenha o impacto emocional do 
trabalho infantil o trabalho juvenil, na medida que provoca atraso escolar, com certeza prejudica a formação de 
capital humano destes jovens.” Cf.: LEME, Maria. Quanto tempo um jovem que trabalha perde para se educar?. 
In: XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA – ANPEC, 2000, João Pessoa. Anais do XXXII 
Encontro Nacional de Economia. Niterói: ANPEC. Disponível em: 
<https://econpapers.repec.org/paper/anpen2004/>. Acesso em: 12 dez. 2017. p. 13. 
173 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução: Daniela Kern; Guilherme J.E. 
Teixeira 2. ed. rev. 4. reimpr. Porto Alegre, RS: Zouk, 2017. p. 73. 
174 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de janeiro: Leya, 2017. p. 97. 



 

 
71 

                   Outro elemento crucial para o aprendizado seria o denominado “fator 

prospectivo”, atrelado à capacidade de renúncia aos prazeres do tempo presente em prol de 

recompensas futuras estimadas. Tal fator desenvolveria no estudante elementos como 

disciplina e autocontrole. Ademais, outra características imprescindível para o processo de 

aprendizagem, como a capacidade de concentração, seria uma habilidade e disposição para o 

comportamento que apenas é aprendida quando adequadamente estimulada.175 

No entanto, no cenário brasileiro, todo o foco da classe baixa se resume ao 

atendimento das necessidades básicas diárias em oposição à visão de futuro, na medida em 

esta última implica na tomada de decisões racionais, no sopesamento de chances e no cálculo 

sobre onde investir o tempo e habilidades. A prisão no hoje apresenta-se como um mecanismo 

que tende à reproduzir no tempo as carências econômicas diárias, dificultando sobremaneira a 

mobilidade para as classes sociais baixas.176 

O cenário brasileiro demonstra, assim, as condições as quais estão submetidas os 

estudantes das classes desfavorecidas. O panorama de exclusão social e jurídica do sistema 

reverbera na perpetuação do esquema de dominação de classes e na continuidade do padrão 

de desigualdade social. Os fatores determinantes para o processo de aprendizagem e 

mobilidade social não são concedidos à classe baixa, retroalimentando o sistema de 

estaticidade das classes sociais. 

                  Consoante à tese ora trabalhada,  que se constata é que o fenômeno da prática de 

subconcessão de educação às classes mais pobres serve à manutenção de um paradigma de 

privilégios da classe social intermediária e, consequentemente, da dominante, na medida em 

que a classe média funciona como um suporte, fornecendo mão-de-obra qualificada para 

gerenciar os meios de produção das classes dominantes.177 Ou seja, na linha de raciocínio de 

sociólogos como Jessé Souza178, existem dois fatores motrizes para a subconcessão da 

educação: (i) não interessa às classes dominantes o amplo acesso à educação de todas as 

camadas da sociedade. As classes dominantes necessitam de mão-de-obra qualificada na 

medida em que necessitam de gestores, diretores e gerentes de seus conglomerados e 

empresas. A seguir cita-se o segundo fator: (ii) a concessão do amplo acesso à educação 

aumenta nos indivíduos seu grau de criticidade, de análise política, de autonomia e exigência 

de seus direitos sociais, o que desestabiliza a pirâmide da desigualdade social.  
                                                
175 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução: Daniela Kern; Guilherme J.E. 
Teixeira 2. ed. rev. 4. reimpr. Porto Alegre: Zouk, 2017. p. 95-96. 
176 Idem., p. 100. 
177 MAMEDE, Gladston. Hipocrisia: O mito da cidadania no Brasil. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, n. 134, p 46-60, abr./jun. 1997. p. 45. 
178 SOUZA, Jessé. A gramática social da desigualdade brasileira. RBCS, v. 19 n. 54, fev./2004. p. 93. 
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Outro fator fundante para a demonstração de que deve-se dar um caráter 

prioritário à políticas públicas de vertente educacional é a relevância destas no exercício e 

desfrute dos demais direitos fundamentais. Sem uma educação de qualidade, vê-se 

impossibilitada a plena satisfação dos direitos sociais, culturais e econômicos, de modo a 

tornar impossível o desfrute dos direitos humanos e de cidadania, que estão, na maioria das 

vezes, relacionados com a ausência de conhecimento destes por parte da população e de seus  

meios de reclamação. 179 

 Os argumentos demonstram, assim, que o direito à educação possui uma 

relevância tríplice para a sociedade. Primeiro, devido a relação intrínseca existente entre o 

desenvolvimento de uma nação, a redução da desigualdade social e o grau de educação de sua 

população. A seguir, em face da constatação de que para além de sua categorização como 

direito social próprio do discurso simbólico de cidadania, a educação representa uma 

ferramenta de autonomia do sujeito, que influencia largamente no processo de escolha dos 

representantes políticos e no exercício da democracia. Por fim, se relaciona o acesso à 

educação à redução do fenômeno da exclusão, por meio de acesso dos cidadão aos demais 

direitos considerados fundamentais, por exemplo, os direito econômicos e sociais. 

O fenômeno da exclusão, da desigualdade e da subconcessão de educação 

reverbera, ainda, de modo muito evidente no cenário de violência demonstrado no capítulo 

anterior. Nesse sentido, há a necessidade de implementação de um novo paradigma 

educacional, próprio da sociedade pós-moderna, que esteja apto para proporcionar um 

ambiente de pacificação social e de permanência do estudante em âmbito escolar. 

Tal paradigma, ao partir da definição delineada pela UNESCO sobre o conceito 

de cultura da paz, apresenta este novo paradigma como como um conjunto de 

comportamentos, valores e estilos de vida que ensejam práticas de não-violência e são 

propulsores da resolução pacífica dos conflitos, solucionando tais divergências por meio do 

diálogo e da negociação entre os indivíduos.180 

Para a UNESCO, a educação  apresenta-se como o principal meio de divulgação 

da cultura da paz e de seus valores, dentre estes a tolerância e o respeito ao próximo. A 

relevância do processo educativo está na possibilidade de se ensinar aos educandos tais 

conhecimentos e estimulá-los a praticá-los.  

                                                
179 GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. 
Educação, Porto Alegre, v. 31,n.1, p. 66-74, jan./abr. 2008., p. 70. 
180 SALES, Lília. A escola na atualidade e a mediação escolar. Pensar, Fortaleza, edição especial, p. 122-135, 
abr. 2007. p. 10. 
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Assim, uma das estratégias em sintonia com os elementos da Cultura de Paz 

propostos na UNESCO relacionam-se como as práticas restaurativas em ambiente escolar no 

processo de construção desta pacificação social. Na medida em que, tais práticas ao 

proporcionarem ao estudante o aprendizado de como resolver seus conflitos interpessoais de 

modo pacífico, possibilita a prática de tais instrumentos de solução consensual para além dos 

muros escolares, propagando-os na comunidade em que vivem. 
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4 PRÁTICAS RESTAURATIVAS COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE 

PROMOÇÃO DA PAZ EM ÂMBITO ESCOLAR  

 

Muito se investiga sobre o papel da justiça restaurativa no contexto de violência 

no âmbito escolar. Em que pese a vasta quantidade de trabalhos acerca da Justiça Restaurativa 

e suas práticas, o que se verifica é que poucos trabalhos avançam ao teorizar sobre seu papel 

na redução da evasão escolar e na consequente construção de uma cultura de paz, através da 

redução dos índices de violência, da promoção da democracia, redução das desigualdades 

sociais, dentre outros. 

A maior parte das obras que possuem a Justiça Restaurativa como seu objeto de 

estudo se limita à descrição de práticas restaurativas pontuais ou à comparação entre os 

modelo retributivo e restaurativo.181  

 

4.1    Justiça Restaurativa: delimitações conceituais para um novo paradigma de justiça  

 

Inicialmente, parte-se do pressuposto da existência de duas categorias de justiça: a 

restaurativa182 e a retributiva. A retributiva refere-se à reparação por meio de uma imposição 

unilateral da punição. A restaurativa, por sua vez, é construída por meio de um processo de 

consenso bilateral183, tratando dos danos e necessidades e envolvendo todos aqueles que 

sofrem o impacto ou tem algum interesse relacionado à situação, utilizando, para tanto, 

processos cooperativos e inclusivos.184 

A Justiça Restaurativa apresenta-se como um modelo alternativo de justiça, em 

suplantação ao outrora baseado no modelo criminal de corte. No primeiro, as vítimas têm um 

papel crucial no processo, há a ênfase na reparação do dano entre o ofensor e a vítima, além 

                                                
181 Em questionamento feito a Howard Zehr, este afirma desconhecer qualquer estudo que relacione práticas 
restaurativas ao desenvolvimento. 
182 Este novo paradigma de Justiça teve sua origem em modelos de organização social das comunidades pré-
estatais, em sua maioria, europeias e nativas, que tinha como enfoque as práticas de regulamentação social 
relacionadas aos interesses coletivos em substituição aos de caráter individual. Seu surgimento na civilização 
ocidental ocorreu por meio de práticas nas tradições indígenas canadenses, americanas e neozelandesas. A Nova 
Zelândia, no entanto, apresenta-se como o primeiro país a positivar em sua legislação, em 1989, a Justiça 
Restaurativa, pelo estudo da cultura indígena Maori. Cf.: MORRISON, Brenda. Justiça restaurativa nas escolas. 
In: SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Org.). Justiça 
Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
2005. p. 295-320. Disponível em: <http://www.ufpe.br/.ppgdh/images/documentos/jrestaurativa.pdf>. Acesso 
em: 10 ago. 2017. 
183 WENZEL, Michael et. al. Retributive and Restorative Justice. Law and Human Behavior, v. 32, i. 5, p. 375-
389, 2008. p. 375. 
184 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Pala Athenas, 2008. 
p. 258. 
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disso os membros da comunidade ou organizações exercem um papel central e ativo no papel 

de efetivação da justiça. O processo, portanto, envolve diálogo e negociação entre as partes 

que litigam. Para que se caracterize uma justiça como restaurativa, é essencial que haja a 

efetiva restauração das vítimas, dos ofensores e da comunidade através de um processo que 

demanda uma pluralidade de atores. 185 

No modelo tradicional de justiça, no entanto, a determinação de fatos é realizada 

por um processo contraditório em que o Estado assume o papel central e a pena é decidida por 

uma autoridade judicial após a oitiva dos argumentos de acusação e de defesa. Em quase 

todas as práticas de justiça restaurativa até o momento, não há a fase da busca do fato; 

consequentemente, a necessidade de um processo contraditório é diminuída. Os dois sistemas 

de justiça diferem em dois pontos: em como os infratores aprendem sobre as consequências 

de suas ações e no modo como uma penalidade é formada. 186 

Encara-se o respectivo paradigma como um modelo holístico que transcende o 

funcionamento da justiça criminal e influencia o modo como as pessoas se comportam e se 

relacionam na sua existência,187 na medida em que a justiça restaurativa tem potencial para 

ser considerado um novo modelo de gerenciamento de conflitos, que abandone o paradigma 

crime-castigo e a insira efetivamente o diálogo na resolução dos casos. Para além de suas 

“características, seus objetivos, forma de processamento, a construção coletiva das decisões e, 

principalmente, a sua linguagem, podem afastá-la da lógica do processo penal tradicional”188, 

culminando em uma ruptura ao tradicional paradigma retributivo, possibilitando a 

estruturação de um modelo importante para a redução do uso do sistema penal.189 

 

4.2    Análise normativa nacional  

 

Apresenta-se, neste tópico, uma análise legislativa no processo de implementação 

da Justiça Restaurativa em âmbito escolar. No entanto, questiona-se a efetividade de uma 

reforma legal desacompanhada de outros fatores. Para Daniel Achutti, no Brasil, alguns destes 

fatores que impedem a implantação deste modelo, podem ser sintetizados a seguir:  

                                                
185 BRAITHWAITE, John. Restorative Justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts. Crime and 
Justice. v. 25, p. 1-127, 1999. p. 1. 
186 DALY, Kathleen. Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice. From Philosophy 
to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite. Aldershot: Dartmouth, 2000. p. 6. 
187 NESS VAN, Daniel; STRONG, Karen. Restoring Justice. 2 ed. Cincinnati, Anderson Publishing, 2002. 
188 Ibid., p. 14. 
189 ACHUTTI, Daniel. Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal: contribuições para um novo modelo de 
administração de conflitos no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 14. 
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(a) o sistema de pensamento iluminista dos juristas, que impede o pleno 
desenvolvimento de novas alternativas à configuração da justiça criminal; (b) um 
considerável déficit democrático nacional, que se reflete (c) na formação dos 
operadores jurídicos e na cultura jurídica e judicial dominante e culmina, em relação 
à justiça penal, na manutenção de um sistema rígido, autoritário e técnico-
burocrático. 190 

 

Desse modo, inicialmente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou o 

documento normativo que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional (Resolução n. 125, de 

29 de novembro de 2010) sobre o modo para tratamento de conflitos no âmbito do Poder 

Judiciário. Nesse sentido, seu artigo parágrafo 3o, artigo 7o trata sobre os programas de Justiça 

Restaurativa. 191 

                  Para além disto, os artigos 112 e 116 da Lei n° 8.069/90, além do artigo 73 da Lei 

n° 9.099/95 atesta a participação dos núcleos de práticas restaurativas na centralização e 

profusão de programas de mediação ou qualquer outro processo restaurativo, desde que estes 

estejam em consonância com os princípios e diretrizes básicos previstos na Resolução n° 

2002/1 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Exige-se, ainda, 

a  participação do titular da ação penal em todos os atos. 192 193 

Por fim, recentemente, o legislador brasileiro no regulamento da execução das 

medidas socioeducativas por meio da Lei n o 12.594, de 2012, privilegiou os meios de 

autocomposição de conflitos, atestando a prioridade de práticas restaurativas, positivando, 

deste modo, a excepcionalidade da intervenção judicial.194 

 

4.3     Práticas restaurativas no processo de implantação da acepção positiva da paz 

                                                
190 ACHUTTI, Daniel. Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal: contribuições para um novo modelo de 
administração de conflitos no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 15. 
191 BRASIL. Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília, 
2010. Disponível em:  <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>. Acesso em: 24 jan. 2017. 
192 BRASIL. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Brasília, 1990. Disponível em:  < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm >. 
Acesso em: 24 jan. 2017. 
193 BRASIL. Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências. Brasília, 1995. Disponível em:  < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. 
Acesso em: 24 jan. 2017. 
194 BRASIL. Lei n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 
1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de 
janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Brasília, 2012. Disponível em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm >. Acesso em: 24 jan. 2017. 
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                   A definição do que consiste a Justiça Restaurativa no ambiente escolar não parece 

ser uma tarefa fácil. Hopkins195 a define como “uma abordagem inovadora ao comportamento 

ofensivo e inadequado que põe a reparação de danos causados a relacionamentos e pessoas 

como algo além da necessidade de atribuição de culpa”. Para o autor, uma abordagem 

restauradora altera sobremaneira o gerenciamento do comportamento estudantil, na medida 

em que esta se concentra no processo de reparação dos relacionamentos.” (tradução livre). 

Refletindo sobre o assunto, Cameron e Thorsborne sugerem que as práticas 

restauradoras no ambiente escolar196 devem ter como foco as relações entre todos os membros 

da comunidade escolar e que estas ensinam aos estudantes o valor dos relacionamentos  

interpessoais e sua importância também na obtenção de bons resultados acadêmicos.  

Teóricos sociais abordados nesta pesquisa demonstram a relação entre 

desenvolvimento do capital social e a capacidade do ser humano de construir e sustentar uma 

sociedade civil. Através do foco em relacionamentos, a prática da justiça restaurativa possui 

uma intensa capacidade de melhoria no capital social, maximizando resultados de qualidade 

para todos os membros da comunidade escolar, em especial para os estudantes197.  

A relevância do capital social, apresentada em tópicos anteriores, evidencia o 

poder regulatório de uma rede de relacionamentos na manutenção de uma sociedade civil. 

Além disso, para Morrison, a responsabilidade pessoal emerge em um cenário sociopolítico 

quando há oportunidade genuína de participação na vida comunitária.198 

No processo de construção de uma sociedade civil forte, parece ser crucial o 

desenvolvimento de relações positivas dentro do nexo que sustenta a vida individual e 

coletiva. Nesse sentido, o sistema escolar fornece uma sólida base nesse processo de 

construção, uma vez que este é a instituição central no desenvolvimento e educação dos 

cidadãos. Assim, a Justiça Restaurativa contribui para um ambiente de maior responsividade 

da comunidade escolar. Ela reconecta e reconstrói o tecido social das relações na comunidade 

escolar. As práticas restaurativas nas escolas visam, com isso, a resolver os conflitos, 

objetivando prevenir a violência.  

                                                
195TREVOR, Fronius et. al. Restorative Justice in US Schools: A Research Review. San Francisco: WestEd 
Justice and Prevention Research Center, 2016. p. 6. 
196CAMERON, Lisa; THORSBORNE, Margaret. Restorative Justice and School Discipline: Mutually 
Exclusive? In: H. Strang, and J. Braithwaite (eds.), Restorative Justice and Civil Society. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001. 
197 BLOOD, Peta; MORRISON, Brenda; THORSBORNE, Margaret. Practicing Restorative Justice in School 
Communities: The Challenge of Culture Change. A Global Journal, v. 5, p. 335–357, 2005. p. 336. 
198 Ibid., p. 337. 
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Uma série de práticas vem sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos. As 

atividades restauradoras se enquadram em um conjunto contínuo de práticas que vão desde a 

prática formal (por exemplo, conferência restaurativa) a respostas informais, como a 

mediação entre pares. 199 

O objetivo de tais práticas centra-se na construção de um contexto em que os 

indivíduos possam assumir a responsabilidade, aprender e se apoiar mutuamente, construindo, 

deste modo, os laços do capital social. Para tanto, a implementação e a sustentabilidade desse 

modelo, que altera a práxis pedagógica exige mudanças organizacionais e culturais e forte 

incentivo das instituições políticas e legislativas. Isto requer uma reflexão sobre os elementos 

institucionais que tratam da implementação e desenvolvimento de práticas restauradoras nas 

escolas, a fim de maximizar os resultados sustentáveis. 

 

4.4    Análise da aplicação de institutos restaurativos em ambiente escolar 

 

É necessário, para que se possa confirmar ou refutar as hipóteses apresentadas, 

que se proceda à análise das principais práticas restaurativas em âmbito escolar. A 

investigação tem como escopo verificar se tais práticas são efetivas na redução do ambiente 

de violência na escola, além de perquirir se há um impacto positivo na redução do índice de 

evasão escolar de estudantes. 

 

4.4.1 O Sistema de Proteção Escolar do Estado de São Paulo  

 

O marco inicial da Justiça Restaurativa no Estado de São Paulo remonta ao ano de 

2005 na cidade de São Caetano do Sul, sob a coordenação do Juiz da 1ª Vara da Infância e da 

Juventude. Eduardo Rezende Melo. Inicialmente, as práticas englobaram a aplicação de 

princípios e práticas restaurativas em processos judiciais em escolas públicas da cidade e 

comunidades, por meio da construção de espaços de resolução de conflitos, em âmbito 

escolar, comunitário e forense. 200 

Os três objetivos centrais do projeto consistiam na: i) resolução pacífica de 

conflitos de modo preventivo nas escolas, evitando seu encaminhamento à Justiça, isto devido 

                                                
199 RAMOS, Katury. Cultura de paz na escola: um estudo sobre mediação de conflitos em escolas públicas 
do Ceará. 2017. 106f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Sociologia, Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza. 2017. p. 40. 
200 BOONEN, Maria. A justiça restaurativa: um desafio para a educação. 2013. 260f. Tese. (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. p. 73. 
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ao grande número de Boletins de Ocorrência recebidos pelo Fórum serem provenientes de 

escolas; ii) resolução de conflitos categorizados como atos infracionais, porém não 

relacionados à vivência comunitária escolar, por meio de círculos restaurativos; iii) o 

fortalecimento de redes comunitárias, para que organizações, agentes governamentais e não 

governamentais que possuíssem em seu escopo a defesa dos direitos da Infância e da 

Juventude, atuassem de forma articulada no atendimento às necessidades dos adolescentes e 

suas famílias, necessidades estas, identificadas por meio das escolas. 201 

Deste modo, foram inseridas neste projeto de interação com o sistema judiciário 

onze escolas municipais de São Caetano do Sul. Entre os anos de 2005 e 2007, os resultados 

obtidos foram os seguintes: 317 participantes diretamente envolvidos, 330 membros da 

comunidade, 647 participantes dos círculos restaurativos, 160 círculos restaurativos realizados 

e 153 acordos. Dentre os conflitos solucionados, os dados evidenciam que 53% destes 

relacionavam-se à agressão física e 46% à ofensas. 202 

Em 2006, o projeto passou por expansão uma para escolas estaduais no Bairro de 

Heliópolis, em São Paulo, e para entidades educacionais localizadas na cidade de Guarulhos, 

por meio de uma relação institucionalizada formalizada entre a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo e as Varas da Infância e da Juventude.  203 

Inicialmente, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo iniciou um 

processo de formação dos membros condutores das práticas restaurativas. O Curso de 

Formação de Lideranças Educacionais era composto por cinco integrantes de cada unidade 

escolar juntamente e por representantes do Sistema Judiciário. Para tanto, as técnicas 

ministradas no referido curso tinham como objetivo a mobilização de ações com objetivo de 

incentivar os atores escolares para diálogo.  

Após o sucesso logrado pelos projetos desenvolvidos, em 2009 a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) fundou o Sistema de Proteção Escolar (SPE-SP) 

: um conjunto de ações que tem como objetivo primordial a promoção de “ambientes 

pacíficos e democráticos nas escolas da rede pública e garantia da segurança dos alunos, suas 

famílias e dos servidores estaduais.” 204  

                                                
201 BOONEN, Maria. A justiça restaurativa: um desafio para a educação. 2013. 260f. Tese. (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. p. 73. 
202 MELO, Eduardo; MADZA, Ednir; YAZBEK, Vania. (Orgs.). Justiça Restaurativa e Comunitária em São 
Caetano do Sul: aprendendo com os conflitos a respeitar direitos e promover cidadania. São Paulo: CECIP, 
2008. p. 22.  
203 Ibid., p. 17. 
204 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Sistema de proteção escolar. 
Disponível em: 
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Para que possam aderir ao referido sistema, as escolas devem preencher alguns 

requisitos descritos a seguir: i) estas devem possuir um baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Estado de São Paulo (IDESP); ii) número consideravelmente elevado de 

registros de ocorrências de conflitos; iii) localização em região categorizada como vulnerável 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  

Para a instalação e operacionalização do programa as entidades educacionais fora 

instituído o Projeto Mediação Escolar e Comunitária (PMEC) na rede estadual de ensino de 

São Paulo  pela Resolução SE 41, de 22-9-2017, esta possui como finalidade de 

implementação da cultura de paz no interior da unidade escolar, mediante “ações que 

estimulem, incentivem e promovam a melhoria da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem na educação básica paulista.” 205 206 207 

No referido projeto, cada unidade escolar pode dispor de um número máximo de 

dois docentes, designados para o desempenho das atividades de mediador escolar e 

comunitário. O processo de escolha destes docentes é realizado pelas Diretorias de Ensino, 

por meio do atendimento de algumas prioridades: i) inicialmente, deve ser escolhido o titular 

de cargo em unidade escolar que se encontre como adido, não possuindo, portanto, carga 

horária atribuída; ii) a seguir, prioriza-se o docente readaptado; ii) por fim, o docente 

ocupante da função-atividade. 208 

Por fim, registre-se que o rápido recrudescimento da adesão de escolas da rede 

estadual de ensino de São Paulo ao Sistema de Proteção Escolar. Neste momento, a rede 

estadual de ensino de São Paulo contabiliza uma média de três mil professores mediadores 

escolares comunitários, o que denota uma expansão de quase 50% da quantidade relativo ao 

período em o projeto foi implementado, em 2010. Além disso, ainda no ano de 2017, fora 

implantada a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP) “Paulo Renato 

Costa Souza”, por meio da resolução Resolução SE 2, de 6-1-2017, com escopo de 

                                                                                                                                                   
<http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=210&AspxAutoDetectCookieSupport=1> 
Acesso em: 24 jan. 2018. 
205 BRASIL. Resolução SE 19, de 12 de fevereiro de 2010. Institui o Sistema de Proteção Escolar na rede 
estadual de ensino de São Paulo e dá providências correlatas. São Paulo, 2010. Disponível em:  
<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/19_10.HTM>. Acesso em: 24 jan. 2017. 
206MARTINS, Angela; MACHADO, Cristiane; FURLANETTO, Ecleide. Mediação de conflitos em escolas: 
entre normas e percepções docentes. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 46, n. 161, jul./set. 2016. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/198053143798 Acesso em: 20 jan. 2017. p. 10-11. 
207 BRASIL. Resolução SE 41, de 22 de setembro de 2017. Institui o Projeto Mediação Escolar e Comunitária, 
na rede estadual de ensino de São Paulo, e dá providências correlatas. São Paulo, 2017. Disponível em: 
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/41_17.HTM?Time=28/09/2017%2006:04:37. Acesso em: 24 jan. 
2017. 
208 Ibid. 
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estabelecer programas de capacitação específicos para garantir a máxima efetividade das 

ações de mediação nas escolas. 209 

 

4.4.2 A implantação de práticas restaurativas em Fortaleza  

 

No cenário cearense, a experiência sobre práticas restaurativas em âmbito escolar 

remonta ao ano de 2010, por meio da criação do programa Geração da Paz, que tinha como 

objetivo a consolidação de uma cooperação técnica entre a Secretaria de Educação do Estado 

do Ceará, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e demais 

organizações governamentais e não-governamentais. O projeto tinha em seu escopo o 

fortalecimento de ações inclusivas e de promoção da cultura da paz utilizando como 

ferramenta de materialização o Projeto Político Pedagógicos das unidades escolares que 

integravam o projeto.210 

Em âmbito municipal, há o projeto “Mediação de Conflitos: um Convite à Paz” 

que concentra suas ações na rede municipal de ensino. Este núcleo também atua por meio de 

parcerias institucionais entre o Ministério Público do Ceará, Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ceará, Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Coordenadoria Municipal 

de Políticas Públicas sobre Drogas, Secretaria de Educação e Terre de Hommes. 211 

O referido projeto fora implantado em algumas escolas municipais da rede pública 

de ensino, dentre estas: Escola Municipal Antônio Correia Lima, E.M. Francisco Domingos 

da Silva, E.M. José Ramos Torres de Melo, E.M. Dolores Barreira, E.M. Casimiro 

Montenegro, E.M. Waldemar Barroso, E.M. Catarina Lima, E.M. Sebastião de Abreu e E.M. 

Francisco Andrade Teófilo Girão. 212 

                                                
209 BRASIL. Resolução SE 2, de 6 de janeiro de 2017. Altera a Resolução SE 19, de 12.2.2010, que institui o 
Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de ensino de São Paulo, a Resolução SE 7, de 19.1.2012, que 
dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário do Sistema de Proteção 
Escolar e a Resolução SE 53, de 22.9.2016, que dispõe sobre a consolidação das normas que regulam e 
regulamentam o Programa Escola da Família – PEF, nas escolas da rede pública estadual, e dá outras 
providências. São Paulo, 2017. Disponível em: 
<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/2_17.HTM?Time=22/03/2017%2015:19:48>. Acesso em: 24 
jan. 2017. 
210 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Programa Geração da Paz. Fortaleza, 2010. Disponível em: 
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/143-programa-geracao-da-paz/3492-programa-geracao-da-paz. 
Acesso em: 10 jan. 2017. 
211 DIRETORES de escolas municipais participam de projeto para mediação de conflitos. Prefeitura de 
Fortaleza, Fortaleza, 14 maio de 2014. Disponível em: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/diretores-de-
escolas-municipais-participam-de-projeto-para-mediacao-de-conflitos.  Acesso em: 12 jan. 2018. 
212 RAMOS, Katury. Cultura de paz na escola: um estudo sobre mediação de conflitos em escolas públicas 
do Ceará. 2017. 106f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Sociologia, Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza. 2017. p. 19. 
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A seguir, em 2013, é elaborado um projeto de implantação de práticas 

restaurativas por meio de um Convênio de Cooperação Técnica entre o Ministério Público do 

Ceará, por meio do “Programa Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas”, a Secretaria 

de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e a Organização Não governamental Terre des 

Hommes (TDH). 213 

A implementação do projeto “Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas nas 

Escolas” iniciou-se nas escolas da rede estadual de ensino situadas em bairros periféricos 

categorizados como socialmente vulneráveis pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(SEDUC): Escola de Ensino Fundamental e Médio Conceição Porfírio Teles, situada no 

bairro Aerolândia; E.E.F.M. Miriam Porto Mota, no bairro Tancredo Neves, E.E.F.M. Padre 

Guilherme e E.E.F.M. e Médio Luíza Távora, situadas nos bairro Dias Macedo. 214 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação relata uma redução de 1,5% na taxa de 

evasão escolar entre os anos de 2013 e 2016. O órgão constata, ainda, a ocorrência de um 

aumento no número de matrículas para o ano de 2018, com o registro de 210 mil solicitações 

até o início de janeiro. Ressalta-se, ainda, que durante o ano de 2017, consoante aos dados do 

Censo Escolar, a cidade de Fortaleza ocupou a quarta posição no ranking nacional de 

quantidade de matrículas efetivadas nas redes públicas de ensino. 215   

 

4.5    Resultados e óbices na promoção da Cultura de Paz 

 

Sabe-se que a ausência escolar crônica encontra-se associadas a uma vasta gama 

de efeitos negativos, dentre estes pode-se mencionar o baixo progresso acadêmico, 

dificuldades na obtenção de emprego, além de um aumento das chances de viver na pobreza, 

com maior risco de desvio juvenil e comportamento violento.  Nesse sentido, abordagens 

punitivistas e de exclusão no ambiente escolar apresentam-se como alternativas falhas, uma 

vez que estas podem dificultar ou impedir a permanência dos estudantes na escola, 

aumentando, por sua vez, a probabilidade de envolvimento destes com o sistema de justiça. 
216 

                                                
213 RAMOS, Katury. Cultura de paz na escola: um estudo sobre mediação de conflitos em escolas públicas 
do Ceará. 2017. 106f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Sociologia, Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza. 2017. p. 20.  
214 Ibid., p. 20. 
215 VIOLÊNCIA das facções atravessa escolas. O Povo, Fortaleza, 30 janeiro 2018. Disponível em: 
<https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/01/violencia-das-faccoes-atravessa-escolas.html>. Acesso 
em: 2 mar. 2018. 
216 TREVOR, Fronius et. al. Restorative Justice in US Schools: A Research Review. San Francisco: WestEd 
Justice and Prevention Research Center, 2016. p. 27. 
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Segundo pesquisas desenvolvidas em unidades escolares norte-americanas, os 

alunos que participaram de um programa de práticas restaurativas experimentaram uma 

redução de 50% no absenteísmo escolar durante o primeiro ano de implementação. Um dos 

estudos mais recentes, realizados Oakland, nos Estados Unidos, relata que as escolas que 

implementam a justiça restaurativa constataram uma redução em 24% do absenteísmo 

crônico, enquanto as escolas que não implementam o programa experimentaram, no mesmo 

período, um aumento de 62,3%. 217 

Embora a evidência seja limitada, há, ainda, descobertas para sugerem que as 

práticas restaurativas melhoram o ambiente escolar. Em um estudo piloto realizado em 

Minnesota, um relatório atesta um aumento na conexão entre a escola e a resolução de 

problemas entre estudantes. Observou-se, também, que dois terços da equipe relacionaram as 

práticas restaurativas à melhora do desenvolvimento socioemocional dos alunos. Além disso, 

70% dos funcionários relataram que a justiça restaurativa forneceu uma melhora no clima 

escolar geral durante o primeiro ano de sua implementação. 218 

Quanto a resultados no progresso acadêmico, estes atestaram a permanência dos 

alunos da amostra na escola  no ano letivo seguinte. Além disso, a implementação das práticas 

foi associada a um aumento nas médias escolares dos alunos analisados. Constatou-se, ainda, 

uma melhora nos resultados dos exames estudantis em uma unidade escolar localizada da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos.219 

Sobre a adoção da Justiça Restaurativa nas escolas brasileiras, a experiência em 

São Paulo retrata um avanço significativo na abordagem e no tratamento da violência em 

âmbito escolar.220 Vinte e sete escolas municipais consideradas as mais violentas da cidade de 

Santos, no litoral paulista, após a implantação de práticas restaurativas na unidade escolar, 

reduziram a praticamente zero a ocorrência de violência.221 

Há, ainda, indícios de arrefecimento em situações de conflito, violência e 

indisciplina estudantil, com a redução de casos de vinganças e retaliações. Ainda que não se 

                                                
217 TREVOR, Fronius et. al. Restorative Justice in US Schools: A Research Review. San Francisco: WestEd 
Justice and Prevention Research Center, 2016. p. 27. p. 20 
218 Ibid., loc. cit. 
219 Ibid., p. 28. 
220 LARA, Caio; ORSINI, Adriana. Dez anos de práticas restaurativas no Brasil: a afirmação da Justiça 
Restaurativa como política pública de resolução de conflitos e acesso à justiça. Responsabilidades, v. 2, n. 2, p. 
305-324, 2013. p. 314. 
221 JUSTIÇA Restaurativa rompe círculo de violência na escola. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 6 
janeiro 2015. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62375-justica-restaurativa-rompe-com-circulo-
de-violencia-em-escolas-de-sao-paulo. Acesso em: 16 de jan. 2018. 
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especifiquem índices, para uma grande parcela dos mediadores, registra-se uma melhora no 

desempenho dos alunos, além do relacionamento entre alunos, professores e funcionários. 222 

Entre os projetos cearenses, no entanto, a ONG Terre des Hommes e a Secretaria 

de Educação do Estado Ceará (SEDUC) não conseguiram fornecer dados consistentes sobre a 

implantação das práticas nas escolas objeto dos projetos restaurativos atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 MARTINS, Angela; MACHADO, Cristiane; FURLANETTO, Ecleide. Mediação de conflitos em escolas: 
entre normas e percepções docentes. Cad. Pesqui. v. 46, n.161, São Paulo, jul./set. 2016. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/198053143798 Acesso em: 20 jan. 2018. p. 21. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo, portanto, ao caracterizar o cenário dotado de particularismos e 

ingerências bloqueantes da democracia periférica brasileira, demonstra a simbolização da 

constituição, em que grande parte da população encontra-se excluída dos direitos de 

cidadania. O cenário demonstra um panorama de subdesenvolvimento socioeconômico, 

exclusão social, subacesso à educação e às reformas sociais. 

Constata-se, ao longo da pesquisa, a complexa e íntima relação entre o fenômeno 

multifacetado da violência e o processo de formação da sociedade brasileira. A violência em 

suas categorias direta, estrutural e cultural, se inicia, no País, durante o período colonial e 

parece se perpetuar e se retroalimentar em um sistema que não proporciona as condições de 

acesso para a mobilidade social. 

Nesse esteio, a educação apresenta-se como um direito de suma relevância, meio 

de acesso aos demais direitos, propulsor do processo de autonomia do indivíduo, do exercício 

da cidadania e promotor do desenvolvimento social. Sua relevância encontra-se evidente ao se 

investigar sua positivação no ordenamento constitucional e nos demais diplomas normativos. 

Inquiriu-se, no entanto, ao longo desta pesquisa, sobre a efetividade de mecanismos de 

garantia deste direito em meio à um cenário de tamanha violência, inclusive na própria escola. 

                   Investigou-se, portanto, o papel de um novo paradigma de justiça nesse cenário e 

sobre sua suficiência na promoção de um ambiente de não-violência. A paz é transposta, nesta 

pesquisa, de um ambiente normativo e descritivo internacional e apresenta sua repercussão 

em complexo processo construtor de uma cultura. 

A Justiça Restaurativa, neste estudo, tem seu objeto de pesquisa ampliado para 

além da simples descrição de suas práticas. Analisou-se a eficácia destas práticas em ambiente 

escolar e seus influxos na concretização do direito à educação.  

Constata-se, portanto, que a construção de um ambiente de não-violência na 

escola por meio de práticas restaurativas de solução de conflitos culmina na redução do índice 

de evasão escolar e, consequentemente, em uma maior possibilidade de mobilidade e 

ascensão social dos estudantes. 

Verificou-se, portanto, uma acentuada redução da violência cometida em 

ambiente escolar após o processo de aplicação das práticas. Em que pese o Estado do Ceará, 

em face da implantação recente das práticas, não ter apresentado dados consistentes sobre a 

relação entre a aplicação das práticas e a redução da violência escolar e do absenteísmo, na 
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cidade de Santos, no Estado de São Paulo, as vinte e sete escolas consideradas mais violentas, 

reduziram a praticamente zero a ocorrência de violência após a implantação das práticas.223  

As experiências restaurativas denotaram, ainda, indícios de arrefecimento em 

situações de conflito, violência e indisciplina estudantil, com a redução de casos de vinganças 

e retaliações. Ainda quando não houve possibilidade de explicitar índices, grande parcela dos 

mediadores registrou uma melhora no desempenho acadêmico dos estudantes e do 

relacionamento entre estes, professores e funcionários. 224 

Pesquisas bibliográficas225 demonstraram, ainda, evidência substantiva em prol da 

manutenção dos jovens na escola, ainda que a aprendizagem de conteúdos seja aquém daquela 

exigida pelos padrões de qualidade educacional. Isto porque, para além da absorção de 

conteúdos formais de ensino, é possível ensinar aos jovens a lidar com o conflito de modo 

não-violento, o que pode contribuir sobremaneira na redução da ocorrência de conflitos letais 

a posteriori.  

Constatou-se, ainda, o forte efeito redutor da educação sobre as taxas de 

homicídios na juventude. Tal fator deve-se ao papel socializador da escola. A instituição 

escolar, ao funcionar como instrumento de redução da violência por meio de práticas 

restaurativas funciona como um mecanismo de proteção da vida do estudante e de terceiros.  

Nesse sentido, nos parece que a política educacional deve evitar ao máximo a evasão escolar, 

ainda que a aprendizagem de conteúdos acadêmicos seja limitada.  

Destaca-se, contudo, problemas característicos de processos restaurativos em 

âmbito escolar. Em grande parte destes processos, há, ainda, desinteresse por parte dos pais 

dos estudantes, que não comparecessem aos processos de realização de práticas, quando 

demandados. Há, ainda, professores e colegas que não participam das práticas, não atuando, 

portanto, na colaboração da mediação dos conflitos. 226 

 

 

                                                
223 JUSTIÇA Restaurativa rompe círculo de violência na escola. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 6 janeiro 
2015. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62375-justica-restaurativa-rompe-com-circulo-de-
violencia-em-escolas-de-sao-paulo . Acesso em: 16 de jan. 2018. 
224MARTINS, Angela; MACHADO, Cristiane; FURLANETTO, Ecleide. Mediação de conflitos em escolas: 
entre normas e percepções docentes. Cad. Pesqui. v.46, n. 161, São Paulo, jul./set. 2016. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/198053143798 . Acesso em: 20 jan. 2018. p. 21. 
225 SOARES, Sergei. Educação: Um Escudo Contra o Homicídio? Brasília: IPEA, 2007. (Texto para Discussão 
n. 1.298). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1721.pdf. Acesso em: 10 
jan. 2018. p. 29. 
226 MARTINS, Angela; MACHADO, Cristiane; FURLANETTO, Ecleide. Mediação de conflitos em escolas: 
entre normas e percepções docentes. Cad. Pesqui. v. 46, n. 161, São Paulo, jul./set. 2016. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/198053143798 . Acesso em: 20 jan. 2018. p. 21. 
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ANEXO A -  RESOLUÇÃO SE 8, DE 31 DE JANEIRO DE 2018 
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ANEXO B -  RESOLUÇÃO 225 DO CNJ, DE 31 DE MAIO DE 2016 
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ANEXO C – PROJETO DE LEI N.º  7.006, DE 2006 
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